
Zprávy vydané od 03.03.2017 do 10.03.2017

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

10.03.2017: LEGISLATIVA EU: Dopad REACH na malé a střední podniky
V souvislosti s blížícím se termínem pro implementaci nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, známém pod zkratkou REACH, pořádala Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME konferenci
věnovanou dopadu nařízení na malé a střední podniky (MSP). Podle prezidentky UEAPME Ulriky Rabmer-Koller již nyní řada
MSP uvažuje o tom, že bude muset skončit se svým podnikáním, protože regulatorní zátěž spojená s REACH je pro ně příliš
vysoká. Podle prezidentky by měla EU poskytnout MSP pomoc, protože i následné procesy související s autorizací látek po
termínu pro implementaci, který je stanoven na červen 2018, jsou velice finančně nákladné.

Tiskovou zprávu z konference naleznete zde

10.03.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Nový impuls pro obchodní dohodu EU-ASEAN
EU a Sdružení států jihovýchodní Asie ASEAN dnes vydaly společné prohlášení, ve kterém se shodly na obnovení
vyjednávání o obchodní dohodě mezi oběma regiony. Stalo se tak na zasedání ekonomických ministrů zemí ASEAN a EU,
které dnes proběhlo na Filipínách. Přestože již EU dokončila nebo stále vyjednává bilaterální obchodní dohody s některými
členy ASEAN, spolupráce těchto regionů má podle komisařky pro obchod Cecilie Malmström ještě velký potenciál dalšího
rozvoje. Ministři zemí ASEAN na jednání zároveň slíbili, že se zaměří na návrh EU pro vytvoření multilaterálního investičního
soudu, který by nahradil stávající systém řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS).

10.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Lídři na summitu hovořili o vnitřním trhu a obchodní politice EU
Lídři členských států se na svém pátečním zasedání Evropské rady shodli, že všech 28 ekonomik má před sebou dobrý
ekonomický výhled v následujících dvou letech, nicméně je potřeba jej doprovázet strukturálními reformami a iniciativami,
které pomohou dokončit jednotný trh. Za motor evropského růstu lídři považují společnou obchodní politiku, v tomto ohledu
uvítali schválení dohody CETA Evropským parlamentem. Předseda Komise na jednání informoval, že pokroku doznala i
dohoda s Japonskem.

09.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Evropská tripartita se věnovala budoucnosti Evropy
Včera v Bruselu proběhl Summit evropské tripartity, jehož hlavním tématem byla budoucnost Evropy. Během summitu
uvedla prezidentka Konfederace evropského podnikání BusinessEurope Emma Marcegaglia, že pokud chce EU vyřešit
současné problémy, musí zůstat jednotná. Státy, které budou jednat samostatně, podle ní nemají šanci dlouhodobě uspět.
Za klíčové stávající výzvy označila brexit, bezpečnostní situaci, migraci, ale také politický vývoj v dalších regionech světa.
Další zasedání evropské tripartity proběhne v říjnu.

09.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Dohoda na podporu aktivního stárnutí
Zástupci evropských zaměstnavatelských a odborových organizací včera podepsali rámcovou dohodu týkající se aktivního
stárnutí. Cílem dohody je podpořit zaměstnavatele ve vytváření bezpečného a stimulujícího pracovního prostředí pro
zaměstnance všech věkových kategorií, tak aby pracovníci mohli zůstat aktivní až do dosažení důchodového věku. Dohodu
podepsali zástupci Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, Evropské asociace malých a středních podniků a
řemesel UEAPME, Evropského centra podniků veřejného sektoru CEEP a Evropské odborové konfederace ETUC.
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09.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Tusk pokračuje v čele Evropské rady
Donald Tusk byl dnes opětovně zvolen předsedou Evropské rady a zůstává tak ve své dosavadní roli až do 30. listopadu
2019. Tusk je teprve druhým předsedou Evropské komise od založení této funkce v roce 2009 v rámci přijetí Lisabonské
smlouvy.

09.03.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: Portál na podporu potravinářských a zemědělských výrobků
Komise spustila nový portál pro propagaci zemědělských a potravinářských výrobků. Cílem je získat finanční prostředky EU
na propagaci, vyhledávat potenciální partnery a pomáhat různým aktérům ze zemědělsko-potravinářského sektoru nalézt
užitečné informace o vstupu na nové exportní trhy.

08.03.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Přípravná fáze pro vyjednávání obchodní dohody EU-Nový Zéland
ukončena
Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmström se včera sešla s ministrem obchodu Nového Zélandu, aby ukončili
přípravné rozhovory pro zahájení vyjednávání obchodní dohody. V uplynulých měsících se zástupci EU a Nového Zélandu
setkali již několikrát, aby prodiskutovali oblasti, které by dohoda pokrývala a také ambice jednotlivých stran. Komise nyní
musí požádat členské státy EU o udělení souhlasu k zahájení vyjednávání obchodní dohody v rozsahu, na kterém se
zástupci obou stran shodli.

08.03.2017: FINANCE: Revize rozpočtu EU v návaznosti na nové priority
Rada se včera dohodla na úpravě víceletého finančního rámce EU na období 2014–2020 s cílem sladit jej s novými
prioritami. Rada schválila navýšení prostředků o 6,01 miliardy eur v oblastech jako řešení migrační krize, posilování
bezpečnosti, stimulace růstu a tvorbu pracovních míst. Výdajové stropy víceletého finančního rámce se nemění. V zájmu
zabránění rizika nahromadění nadměrného objemu neuhrazených plateb jsou rozšířeny možnosti převádění nevyužitých
plateb z jednoho roku do let následujících. Revidované nařízení o víceletém finančním rámci musí ještě odsouhlasit
Evropský parlament, aby jej mohla jednomyslně přijmout Rada.

08.03.2017: ENERGETIKA: Veřejné slyšení na téma Čistá energie pro všechny
Průmyslový výbor Evropského parlamentu pořádá 22. března veřejné slyšení věnované „Čisté energii pro všechny
Evropany“. Slyšení navazuje na stejnojmenný legislativní balíček Evropské komise. Program slyšení je k dispozici zde.

07.03.2017: ENERGETIKA: Komise schválila český program na podporu kombinované výroby tepla a elektřiny
Evropská komise schválila český režim podpory pro výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby
tepla a elektřiny v hodnotě 420 milionů eur. Komise dospěla k závěru, že opatření podpoří cíle EU v oblasti energetiky a
změny klimatu, aniž by nepatřičně narušovalo hospodářskou soutěž. Další informace zde.

07.03.2017: STATISTIKA: HDP rostlo ve čtvrtém kvartálu 2016 v eurozóně i celé EU
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se HDP eurozóny zvýšilo ve čtvrtém kvartálu 2016 oproti
předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. V celé EU se HDP ve stejném období zvýšilo o 0,5 %. V meziročním srovnání se čtvrtým
čtvrtletím 2015 se HDP zvýšilo o 1,7 % v eurozóně a o 1,9 % v celé EU. Nejlepších výsledků v posledním čtvrtletí loňského
roku dosáhlo Estonsko (+1,9 %), Polsko (+1,7 %) a Litva (+1,4 %). Jediným státem, který zaznamenal negativní růst, bylo
Řecko (-1,2 %).

Celou statistiku naleznete zde

07.03.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: EIB poskytla 100 milionů euro pro české MSP
Česká spořitelna a.s. podepsala s Evropskou investiční bankou dohodu o poskytnutí 100 milionů eur na financování českých
malých a středních podniků a tzv. midcaps realizujících projekty v oblasti energetické účinnosti a klimatické změny.
Finance půjdou z Evropského fondu pro strategické investice, který je základním kamenem Junckerova plánu.

06.03.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada odsouhlasila dohodu s Chile o obchodu s organickými produkty
Rada dnes podpořila dohodu mezi EU a Chile o obchodu s organickými produkty. Díky dohodě bude Chile uznávat pravidla
a kontrolní systémy související s organickou produkcí, což znamená, že organické produkty EU budou moci být uvedeny na
chilský trh bez dalších kontrol, a naopak. Dohoda také stanovuje systém spolupráce, výměny informací a řešení sporů v
oblasti obchodu s organickými produkty. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament.

06.03.2017: ENERGETIKA: Poziční dokument EUROCHAMBRES k balíčku Čistá energie pro všechny Evropany
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Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES dnes vydala svůj poziční dokument k balíčku
Evropské komise s názvem Čistá energie pro všechny Evropany, který byl zveřejněn v listopadu 2016. EUROCHAMBRES
vítá snahu Komise o vytvoření evropského trhu s energiemi, který je tržně orientován a soudržný. Na druhou stranu
asociace kritizuje zvýšení cíle v oblasti energetické účinnosti z indikativních 27 % do roku 2030 na povinných 30 %, který
ohrožuje hospodářský růst v EU.

Poziční dokument naleznete zde

06.03.2017: ZAJÍMAVOSTI: Jednotný portál EU pro lepší regulaci
Komise spustila prvního března portál pro stakeholdery a občany, kde mohou v rámci legislativního cyklu zasílat
připomínky v rámci Agendy lepší regulace ke všem návrhům Komise včetně návrhů implementačních a delegovaných aktů. 
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