
Zprávy vydané od 30.06.2017 do 07.07.2017

Dobrý den,
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU Vám přinášíme souhrnný přehled dění v EU za poslední
týden.
 
S pozdravem,
 
Tým CEBRE

Zprávy z EU:
Oblasti zájmu: Legislativa EU - jednotný vnitřní trh / Vnější vztahy EU, zahraniční obchod / Podpora podnikání / Daně, finance,
statistiky a studie / Zajímavosti a postřehy z EU / Veřejné konzultace EU / Životní prostředí / Energetika / Doprava / Malé a
střední podniky / Ochrana spotřebitele / Průmysl / Výzkum a vývoj / ICT

07.07.2017: VNITŘNÍ TRH: Nárůst překážek na vnitřním trhu je skutečností

Evropská komise dnes vydala výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU a Srovnávací přehled výsledků v
oblasti vnitřního trhu. Přehled ukazuje, že se sice většina překážek bránících volnému pohybu osob,
služeb, zboží a kapitálu odbourává, ale v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce
zhoršuje. Výroční zpráva za rok 2016 ukazuje na značný nárůst (o 21 %) otevřených případů porušení
Smlouvy ve srovnání s předchozím rokem, čímž bylo dosaženo pětiletého maxima. Zeměmi
s nejvyšším počtem otevřených případů nesprávného provedení a/nebo nesprávného uplatňování
práva EU jsou Německo a Španělsko. Proceduru nesprávného provedení/uplatňování práva EU vede
Komise s ČR ve 27 případech (průměr EU činí 24), polovinu tvoří případy v oblasti životního prostředí
a dopravy. Transpoziční deficit ČR se oproti předchozímu roku zdvojnásobil z 0,8 % na 1,5 %.
Částečně za tím stojí skutečnost, že bylo třeba přijmout 66 nových směrnic (47 směrnic v roce
2015).

 
  

07.07.2017: STATISTIKY: Občané EU cestují nejvíce v rámci EU

Občané EU cestují především uvnitř EU. Téměř 90 % turistických nocí stráví v EU občané EU, což
znamená, že mimoevropští turisté představují pouze 10 % z celkového počtu turistů. Občané EU
nejvíce cestují do Španělska (nejoblíbenější destinací jsou Baleárské ostrovy), Itálie a Francie.
Naopak mezi nejfrekventovanější mimoevropské destinace patří Spojené státy a Turecko (pro
Čechy nejoblíbenější destinace). Údaje dnes zveřejnil Statistický úřad Evropské unie.  

07.07.2017: MSP: Má se změnit definice MSP?

Evropský hospodářská a sociální výbor včera schválil stanovisko z vlastní iniciativy zaměřené na efektivnost politik
pro MSP. EHSV se domnívá, že vytváření a implementace politik pro MSP často kvalitou neodpovídají významu, jaký
MSP v ekonomice EU mají. Složitá administrativní pravidla jsou stále přítomna v podpůrných politikách EU pro MSP i u
dotačních nástrojů. Uplatňování testu MSP a principu jen jednou by mělo být právně závazné. Vedle toho EHSV
navrhuje, aby Evropská komise zhodnotila, zda je současná definice pro MSP odpovídající s ohledem na jejich
heterogenitu, odvětvovou dynamiku, specifické rysy a rozmanitost v průběhu posledního desetiletí.

06.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU se dohodla na obchodním partnerství s Japonskem
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Evropská unie dosáhla politické dohody s Japonskem o obchodě a politické spolupráci. Stalo se tak na dnešním summitu
EU-Japonsko, který se konal v Bruselu. Dohoda o hospodářském partnerství se bude týkat přístupu na trh se zbožím (včetně
automobilů a mléčných výrobků), službami a investicemi, dále přístupu k veřejným zakázkám (vč. železniční sítě),
netarifních opatření, ochrany zeměpisných označení a ochrany duševního vlastnictví.
 

06.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Europoslanci dali zelenou dohodě s Kubou
Poslanci Evropského parlamentu podpořili dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou vyjednávanou od
dubna 2014. Cílem dohody je rozšířit bilaterální obchod, podporovat dialog a hospodářskou spolupráci, a zajistit společné
aktivity na světové scéně. Poslanci odmítají "zákony a opatření s extrateritoriálním účinkem", neboť mají negativní dopad
na kubánské obyvatelstvo. Poslanci žádají, aby kubánská vláda sladila politiku v oblasti lidských práv s mezinárodními
standardy a ratifikovala úmluvu Organizace spojených národů o lidských právech. Připomínají, že dohoda s EU obsahuje
ustanovení o jejím pozastavení, pokud budou porušována lidská práva. Dohoda bude uplatňována dočasně (pouze
ustanovení EU) až do ratifikace všemi členskými státy.

06.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EUROCHAMBRES vyzývá skupinu G20, aby se postavila protekcionismu
Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES vyzvala v předvečer summitu G20 v Hamburku
vedoucí představitele světových ekonomik, aby odstranili stávající obchodní překážky, nikoli stavěli nové. Nedávná zpráva
Evropské komise o obchodních a investičních praktikách poukázala na 10% nárůst překážek, s nimiž se evropští vývozci v
roce 2016 potýkali. Dle komor musí vedoucí představitelé zemí skupiny G20 zastavit současný posun směrem k
protekcionismu, ale také spolupracovat s podnikatelskou komunitou na inovativních řešeních, jak může celosvětový obchod
prospět všem.

05.07.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Europoslanci chtějí odolnější a kvalitnější výrobky
Evropský parlament dnes přijal nelegislativní usnesení, ve kterém žádá Evropskou komisi, členské státy a výrobce, aby
přijali opatření, která zajistí, že budou spotřebitelé využívat odolné a vysoce kvalitní výrobky, jež mohou být opraveny a
modernizovány. Dále žádá Komisi, aby zvážila „dobrovolné evropské označení“, které by se týkalo zejména odolnosti a
ekodesignu výrobku, možnosti jeho modernizace v souladu s technickým pokrokem a jeho opravitelnosti. Poslanci také
navrhují vytvořit „počítadla opotřebení“ u nejdůležitějších spotřebních výrobků, zejména u velkých elektrospotřebičů s
cílem zajistit lepší informovanost spotřebitelů.

05.07.2017: VNITŘNÍ TRH: Komise schválila akvizici společnosti Opel společností Peugeot
Evropská komise dnes bezpodmínečně schválila akvizici společnosti Opel, kterou v současnosti řídí společnost General
Motors, společností Peugeot. Transakce by na relevantních trzích neměla vzbuzovat žádné obavy z narušení hospodářské
soutěže. Společnost Peugeot S.A. získá aktiva a podíly spojené s Opel a získá výhradní kontrolu nad celým podnikem Opel.

05.07.2017: DOPRAVA: UBER je běžná dopravní činnost
Maciej Szpunar, generální advokát Soudního dvora EU, včera uvedl, že členské státy mohou zakázat a trestně stíhat
protiprávní výkon přepravní činnosti v rámci služby UberPop, aniž by o tom informovaly Evropskou komisi, protože se v
podstatě jedná o běžnou dopravní společnost pod jejich jurisdikcí.

04.07.2017: ICT: Mariya Gabrielová bude komisařkou pro digitální ekonomiku
Evropský parlament dnes potvrdil kandidaturu Bulharky Mariye Gabrielové na post komisařky pro digitální ekonomiku.
Nahradí tak Kristalinu Georgieva, která odešla do Světové banky. Gabrielová je europoslankyní za Evropskou stranu lidovou
od r. 2009 a viceprezidentkou této frakce od 2014. Gabrielová začne pro Komisi pracovat již příští týden a nyní se čeká na
její formální písemné schválení ze strany vlád členských států. Komisařka bude zodpovědná za Generální ředitelství pro
Konektivitu a nyní si hledá svůj tým.

04.07.2017: STATISTIKA: Ceny průmyslových výrobců v květnu klesly
Ceny průmyslových výrobců klesly v květnu 2017 v porovnání s předchozím měsícem o 0,4 % jak v eurozóně, tak v celé EU,
uvedl dnes Evropský statistický úřad Eurostat. V meziročním srovnání s květnem 2016 byl však zaznamenán nárůst o 3,3 %
v eurozóně a 3,7 % v celé EU. Meziměsíčně rostly v květnu 2017 ceny nejvíce v Irsku (+1,1 %), na Kypru (+0,8 %) a ve
Slovinsku (+0,4 %), největší pokles byl evidován v Řecku (-1,9 %), Litvě (-1,5 %) a Nizozemí (-1,0 %).

04.07.2017: PRŮMYSL: Doporučení BusinessEurope pro tvorbu průmyslové politiky v EU
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Konfederace Evropského podnikání BusinessEurope vydala 30. června obsáhlou zprávu, která se zabývá otázkou
průmyslové politiky. Myšlenku, že by EU měla mít průmyslovou strategii, podporuje jak Evropský parlament, tak Evropská
rada a Rada pro konkurenceschopnost. Podle BusinessEurope je nutné definovat silnou průmyslovou strategii do roku 2030
a zabránit tak propadu konkurenceschopnosti EU v celosvětovém měřítku. Zpráva BusinessEurope obsahuje krátkodobá a
dlouhodobá konkrétní politická doporučení v řadě oblastí, včetně energetiky, oběhového hospodářství nebo digitalizace.

03.07.2017: STATISTIKA: Nezaměstnanost v květnu beze změn
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se nezaměstnanost v eurozóně během května 2017 držela na
stejných hodnotách, jako v předchozím měsíci, a to na 9,3 %. Změny nezaznamenala ani nezaměstnanost v celé EU, která
v květnu dosáhla 7,8 %. Oproti květnu předchozího roku se jedná o zlepšení o 0,9 % v eurozóně i celé EU. Nejnižší
nezaměstnanost je stále v ČR (3,0 %), následované Německem (3,9 %) a Maltou (4,0 %), naopak nejhůře je na tom Řecko
(22,5 % v březnu 2017) a Španělsko (17,7 %).

03.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Zemědělsko-potravinářská mise do Saudské Arábie a Íránu
Společnosti v oblasti zemědělsko-potravinářského sektoru se zájmem o export do Saudské Arábie a Írán se mohou
zúčastnit obchodní mise vedené komisařem Hoganem, který je zodpovědný za zemědělství a rozvoj venkova. Mise se
koná ve dnech 7-12. listopadu. Společnosti se budou moci účastnit B2B jednání a podnikatelského fóra včetně návštěvy
zajímavých míst. Pro Saudskou Arábii Komise identifikovala tyto priority: Drůbeží a hovězí maso, mléčné výrobky, čerstvé a
zmrazené ovoce a zelenina, olivový olej, pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky, obiloviny pro lidskou spotřebu, krmiva /
obiloviny pro zvířata. Pro Írán: mléčné výrobky, maso (zejména hovězí a ovčí maso), olivový olej, obiloviny a olejnatá
semena, potravinářské a krmné přídatné látky a genetické materiály (rostlinného i živočišného původu). Jiné odvětví, jako
je ovoce a zelenina nebo cukrovinky, mohou být rovněž zváženy s ohledem na posílenou spolupráci s iránským
agropotravinárským odvětvím. Přednost bude dána výrobcům potravin s označením halal.
 
Termín pro zaslání přihlášek je stanoven na 10. července. Komise potvrdí registraci do konce července. Více informací lze
získat na tomto e-mailu: chafea-agri-events@ec.europa.eu.
 

03.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Nová platforma pro sdílení informací o sociálním zabezpečení
Evropská komise dnes spustila systém pro elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení, novou elektronickou
platformu, která propojí zhruba 15 000 institucí sociálního zabezpečení v EU a Evropském hospodářském prostoru. Díky
platformě se urychlí a usnadní komunikace mezi institucemi sociálního zabezpečení. Platforma usnadní práci a papírování
také občanům, kteří žili a pracovali ve více zemích.
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