
Zprávy vydané od 03.02.2017 do 10.02.2017

Vážení přátelé,
 
 
v rámci služeb CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU přinášíme aktuální informace.
 
 
S přáním pěkného víkendu,
 
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

10.02.2017: ZAJÍMAVOSTI: Parlament podporuje vytvoření společné obranné politiky
Členové výborů pro zahraniční věci a ústavní záležitosti Evropského parlamentu včera přijali společné usnesení, ve kterém
podporují vytvoření Evropské obranné agentury financované z rozpočtu EU a založení zasedání ministrů obrany členských
států EU v Radě. Podle poslanců je vytvoření společné evropské obranné politiky otázka politické vůle, protože Lisabonská
smlouva tomuto kroku podle nich nebrání. O usnesení bude v březnu hlasovat Parlament na svém plenárním zasedání.

10.02.2017: STATISTIKA: Rozdíly ve výši minimální mzdy jsou mezi východem a západem EU značné
Evropský statistický úřad Eurostat dnes zveřejnil průzkum týkající se minimální mzdy v rámci EU. Podle údajů má v rámci
EU k 1. 1. 2017 22 z 28 členských států stanovenou minimální mzdu, pouze Dánsko, Itálie, Kypr, Rakousko, Finsko a
Švédsko ji zatím nezavedlo. U deseti států je minimální mzda nižší, než 500 euro měsíčně. Tyto státy se nacházejí na
východě EU, přičemž vůbec nejnižší minimální mzdu má Bulharsko (235 euro) a Rumunsko (275 euro). Naopak státy na
západě a severu EU mají minimální mzdy výrazně vyšší, přičemž na předních příčkách se umístilo Lucembursko (1999
euro), Irsko (1563 euro) a Holandsko (1552 euro).

Celou statistiku naleznete zde

10.02.2017: LEGISLATIVA EU: Poziční dokument EUROCHAMBRES k revizi modré karty
Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES včera vydala poziční dokument k revizi tzv. modré
karty, která umožňuje cizincům vykonávat práci vyžadující vysokou kvalifikaci v EU. EUROCHAMBRES tento návrh
podporuje a vítá také zvýšení transparentnosti procesu získání modré karty. Vítá také snížení prahu pro maximální možný
plat, který je nyní stanoven jako 1,4 násobek průměrného hrubého platu daného státu. Kromě toho asociace navrhuje
vytvoření celoevropské platformy pro vysoce kvalifikované pracovníky, do které by se mohli držitelé modré karty hlásit.

Celou pozici naleznete zde

09.02.2017: DOPRAVA: Komise umožní kombinaci prostředků z CEF a EFSI pro rozvoj dopravní infrastruktury
Evropská komise včera zveřejnila výzvu k předkládání návrhů na financování velkých infrastrukturních projektů v oblasti
dopravy v EU. V rámci výzvy poprvé umožnila kombinovat finanční granty z Nástroje na propojení Evropy (CEF) s financemi
z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je hlavním pilířem investičního plánu pro Evropu. Podle Komise
možnost tohoto kombinovaného financování přispěje k rychlejšímu zlepšení dopravní infrastruktury v EU.
 
Více informací o výzvě naleznete zde 

09.02.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament a Rada se předběžně dohodli na iniciativě pro podporu provádění
strukturálních reforem
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Zástupci výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu a Rady včera dosáhli neformální dohody ohledně návrhu na
vytvoření podpůrného mechanismu, který by poskytoval technickou pomoc státům při provádění strukturálních reforem
podporujících hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. V rámci mechanismu by byla členským státům poskytována
technická asistence vedoucí ke zvýšení národních institucionálních a administrativních kapacit pro vykonávání
strukturálních reforem. Státy by o tuto asistenci musely požádat do 31. října každého roku. Žádost by následně musela
schválit Evropská komise, která by s členským státem vyčlenila prioritní oblasti, cíle a časový rámec jejich plnění. Oblasti,
na které by se iniciativa vztahovala, jsou finanční management, administrativa, pracovní trhy, vzdělávání a školení,
systémy sociálního zabezpečení, koheze, migrace a zemědělství. Navržený rozpočet je 142,8 milionu EUR do roku 2020.
Dosaženou dohodu musí formálně schválit Evropský parlament na svém plenárním zasedání, což by se mělo stát v dubnu.

08.02.2017: VNITŘNÍ TRH: Evropský žalobce nezískal podporu

Na včerejším zasedání Rady nebyla vyjádřena podpora evropskému veřejnému žalobci. S ohledem na neúspěch může
skupina devíti zemí předložit text k diskusi Evropské radě, která má max. čtyři měsíce na dosažení dohody. Pokud toto
řešení nevyjde, otevírá se cesta posílené spolupráci (min. 9 zemí). Nařízení navrhuje zřídit nezávislý orgán Unie, který by
vyšetřoval a stíhal za podvody EU a jiné podvody, které poškozují zájmy EU.

08.02.2017: ICT: Velvyslanci při EU potvrdili dohodu o nových cenách za roaming
Velvyslanci členských zemí dnes potvrdili dohodu vyjednanou 31. ledna o stropech velkoobchodních cen roamingu. Text
musí následně potvrdit Evropský parlament a jakákoliv formace ministrů (tedy ne nutně Rada pro telekomunikace). Nová
pravidla začnou platit od 15. června 2017.

08.02.2017: VNITŘNÍ TRH: Nová pravidla EU pro používání obsahu online
Zástupci institucí EU se včera dohodli na nových pravidlech pro používání předplacených služeb on-line (filmy, hudba, knihy,
zápasy či videohry) při cestování v EU. Bude jim zajištěn stejný přístup k obsahu jako doma. Jedná se o první dohodu
týkající se modernizace autorského práva EU , kterou navrhla Komise ve strategii pro jednotný digitální trh. Poskytovatelé
on-line služeb poskytujících obsah budou ověřovat zemi bydliště uživatele např. pomocí údajů o platbě, existencí smlouvy o
připojení k internetu nebo kontrolou IP adresy. Novými pravidly se budou muset řídit všichni, kdo nabízejí placené on-line
služby poskytující obsah. Ti, kdo nabízejí neplacené služby (např. on-line služby veřejnoprávní televize nebo rozhlasu),
budou mít možnost se rozhodnout, zda svým uživatelům tuto přenositelnost také nabídnou. Schválený text nyní musí
formálně potvrdit Rada EU a Evropský parlament. Jakmile budou pravidla přijata, začnou platit ve všech členských státech
EU od začátku roku 2018.

07.02.2017: FINANCE: EFSI pomohl vygenerovat více než 168 miliard euro na investice
Evropská komise dnes oznámila, že Evropský fond pro strategické investice, který je hlavním pilířem investičního plánu pro
Evropu, podle odhadů vygeneroval během svého dosavadního působení více než 168 miliard euro nových investic v rámci
celé EU. Na jednání představenstva Evropské investiční banky, které proběhlo minulý týden, bylo schváleno dalších 14
nových projektů. Investiční plán funguje dva roky, přičemž nyní probíhá schvalování legislativy, která by jeho působení
prodloužila do roku 2020.

07.02.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: Veřejná konzultace k přezkumu fondů vnější spolupráce
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci ke střednědobému přezkumu fungování fondů vnější spolupráce.
Prostřednictvím veřejné konzultace se můžete vyjádřit k současnému fungování dotčených fondů a mít tak přímý vliv na
jejich další podobu po roce 2020 (otázka flexibility, zacílení, přidané hodnoty, stanovených cílů apod.). Konzultace bude
probíhat do 3. května.

07.02.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Dohoda EU-Indonésie
Evropská komise dnes zveřejnila v rámci vyjednávání dohody o volném obchodu s Indonésií 9 návrhů  a zprávu ze druhého
vyjednávacího kola, které se konalo ve dnech 24.-27. ledna. Cílem dohody, jejíž vyjednávání byla zahájena loni v červenci,
je posílit přítomnost evropských firem na indonéském trhu, usnadnit jejich přístup k indonéským veřejným zakázkám a
posílit spolupráci ohledně vývozních požadavcích kladených na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin a v neposlední
řadě snížit regulatorní bariéry obchodu.

06.02.2017: VEŘEJNÉ KONZULTACE: Budoucnost Evropského sboru solidarity
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Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci týkající se budoucnosti tzv. Evropského sboru solidarity, který nabízí
mladým lidem možnost zapojit se do různých aktivit souvisejících s řešením některých problémů EU. Komise slíbila, že v
první polovině tohoto roku zveřejní legislativní návrh týkající se právního základu tohoto sboru, k čemuž se mohou
zúčastněné strany pomocí konzultace vyjádřit.

Konzultace bude otevřená do 2. dubna 2017 a zapojit se do ní můžete zde

06.02.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Ministři diskutovali o Ukrajině
Ministři zahraničí dnes diskutovali o situaci v Libyi, na Ukrajině, v Egyptě a na Blízkém východě. Rada vyjádřila podporu
ukrajinským reformám prostřednictvím finanční pomoci a Poradní mise EU. Více o výstupech Rady zde .
 

06.02.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise vydala balíček na podporu provádění environmentální politiky EU
Evropská komise dnes představila balíček opatření, které by měli pomoci členským státům v implementaci legislativy v
oblasti životního prostředí. Balíček se skládá z 28 zpráv o jednotlivých členských státech, sdělení, které shrnuje tyto zprávy
a zabývá se oblastmi jako kvalita vzduchu, zpracování odpadu a cirkulární ekonomika, kvalita vody a dalšími. Poslední částí
balíčku jsou doporučení pro členské státy ohledně oblastí, ve kterých by se měly zlepšit.

Zprávy pro jednotlivé členské státy naleznete zde
Sdělení naleznete zde
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