
Zprávy vydané od 07.04.2017 do 13.04.2017

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

13.04.2017: JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH: Evropské podniky jsou pozitivní ohledně budoucího vývoje
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope dnes vydala zhodnocení fungování ekonomiky EU v prvním čtvrtletí
2017. BusinessEurope v něm uvádí, že evropské podniky zůstávají pozitivně naladěné, a to i přes určitou míru nejistoty.
Pozitivním faktem je, že firmy očekávají do budoucna poměrně vysoké tempo růstu HDP, a to okolo 1,7 %. Další dobrou
zprávou je postupné zlepšování situace na trhu práce, kdy se daří snižovat počet nezaměstnaných v EU. Přesto je
nezaměstnanost o 1,2 % vyšší, než v období před krizí v roce 2008.

13.04.2017: STATISTIKA: Míra investic podniků na konci roku 2016 rostla
Včera zveřejněný průzkum Evropského statistického úřadu Eurostat ukazuje, že míra investic podniků v eurozóně vzrostla v
posledním čtvrtletí 2016 z 22,0 % na 23,5 %. V daném období rostl i podíl zisků podniků, a to ze 40,7 % ve třetím čtvrtletí
na 41,0 % v posledním čtvrtletí loňského roku.

13.04.2017: LEGISLATIVA EU: UEAPME zveřejnilo svou pozici k reverse charge
Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME zveřejnila svůj poziční dokument k zavádění systému
reverse charge v EU. UEAPME je proti zavádění dočasného systému reverse charge v některých státech, protože by to
vedlo k nejistotě a zvýšeným nákladům pro malé a střední podniky v EU. Podle UEAPME by tento systém vytvořil další
překážky na jednotném vnitřním trhu a zablokoval by cestu k vytvoření definitivního systému v EU. Pokud by se systém
přece jen zavedl, je nutné vytvořit právní jistotu pro podniky ohledně toho, kdy je možné fakturovat bez DPH a kdy ne.

Celý poziční dokument naleznete zde

12.04.2017: MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Příručka pro zavádění bezkontaktních plateb
Evropský svaz obchodu EuroCommerce dnes vydal příručku týkající se zavádění bezkontaktních plateb v praxi. Ta je určená
zejména pro maloobchodníky, kteří chtějí tento systém plateb zavést ve svých obchodech. Kromě základních principů
zavádění bezkontaktních plateb nabízí příručka i praktické rady týkající se řešení možných nastalých problémů a souhrn
výhod bezkontaktních plateb.
 
Příručku naleznete zde

12.04.2017: STATISTIKA: Ceny průmyslových výrobců v únoru mírně klesly
Ceny průmyslových výrobců se podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat snížily v únoru 2017 oproti
předchozímu měsíci o 0,3 % v eurozóně a 0,2 % v celé EU. Při meziročním srovnání je vidět pokles o 1,2 % v eurozóně a 2,1
% v EU28. Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně nejvíce klesly v Irsku (-15,5 %), Francii (-1,6 %) a Chorvatsku (-1,5 %),
naopak nejvíce rostly v Bulharsku a Slovensku (obě země +3,6 %) a Maďarsku (+3,4 %).

Celou statistiku naleznete zde

12.04.2017: FINANCE: Nové možnosti financování podniků zaměřených na podporu biodiverzity

Strana 1/2

http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8784/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8785/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7970719/2-12042017-BP-EN.pdf/c0fdb1e6-d9a2-431d-80c7-6d33a9a8ee61
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8786/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_VAT_reverse_charge.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8781/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://www.eurocommerce.eu/media/136368/Contactless_guide_final.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8782/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7970689/4-11042017-AP-EN.pdf/753c6865-e7e2-40ac-bf6f-7635bab10619
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8783/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4


Evropská komise a Evropská investiční banka včera oznámily poskytnutí první půjčky v rámci nástroje na financování
přírodního kapitálu Natural Capital Financing Facility. Ten poskytuje půjčky a investice kryté evropskou zárukou pro
podniky působící v oblasti ochrany biodiverzity a přizpůsobení se změnám klimatu. Prvních 6 milionů euro bude rozděleno
mezi více než 30 podniků v celé EU.

Více se o nástroji dozvíte zde

11.04.2017: ZAJÍMAVOSTI: Komise zreviduje Evropskou občanskou iniciativu
Evropská občanská iniciativa je nástroj, který umožňuje občanům za určitých pravidel navrhnout evropskou iniciativu.
Pokud zaregistrovaná iniciativa získá podpis min. milionu občanů alespoň ze sedmi členských zemí EU, Komise musí
rozhodnout, zda provede legislativní aktivitu. Za pět let fungování tohoto nástroje obdržela Komise 40 iniciativ, 3 z nich
získaly minimum milion podpisů, a byly diskutovány na kolegiu komisařů. Dvě z nich vzala Komise v potaz při tvorbě
konkrétních politik. EU dnes oslavila den Evropské občanské iniciativy a 1. místopředseda Komise Frans Timmermans
oznámil, že Komise plánuje během roku revizi nařízení, které Evropskou občanskou iniciativu upravuje. Cílem je, aby byl
nástroj uživatelsky přívětivější. Před létem Komise spustí veřejnou konzultaci na toto téma.

11.04.2017: LEGISLATIVA EU: Parlament chce omezit vznik potravinového odpadu
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu dnes přijal zprávu, ve které žádá
Evropskou komisi, aby odstranila existující omezení na trhu týkající se potravinových darů. Zároveň by měla Komise
představit řešení, které by reagovalo na časté zaměňování data minimální trvanlivosti (best before) s datem spotřeby (use
by). Kromě toho by měly být představeny výjimky z platby DPH, které by umožnily u potravinových darů neplatit DPH. O
zprávě bude hlasovat Parlament na svém plenárním zasedání v květnu.

11.04.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Prodloužení sankcí proti Íránu
Rada dnes prodloužila do 13. dubna 2018 sankce uvalené na Írán s ohledem na závažné porušování lidských práv v Íránu.
Opatření se týkají zákazu cestování a zmrazení majetku 82 osob a jedné organizace, a zákazu vývozu vybavení do Íránu,
které by mohlo být použito pro vnitřní represi a také zařízení pro monitorování telekomunikací. Více zde.

10.04.2017: ICT: Země G20 uznaly význam digitálního obchodu pro rozvoj globální ekonomiky
Evropská asociace digitálního průmyslu DIGITALEUROPE přivítala ministerskou deklaraci ohledně digitální ekonomiky
vydanou na setkání ministrů pro digitální záležitosti zemí G20, které se konalo minulý týden v Düsseldorfu. Ministři v
deklaraci uznávají význam digitálního obchodu pro rozvoj inovací, růst a podporu malého a středního podnikání.
DIGITALEUROPE vyzývá zástupce zemí G20, aby se v oblasti digitálního obchodu zaměřili zejména na volný tok informací,
kybernetickou bezpečnost, podporu digitálních platforem, práva duševního vlastnictví, globální standardy, ochranu
spotřebitele a transparentnost. DIGITALEUROPE zároveň dodalo, že je zapotřebí se i v digitálním prostředí vyhnout
protekcionistických opatřením.

10.04.2017: OCHRANA SPOTŘEBITELE: Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017
Komise dnes vydala páté vydání srovnávacího přehledu  o soudnictví v EU, které je komparativním přehledem o účinnosti,
kvalitě a nezávislosti právních systémů v EU. Přehled také pomáhá národním orgánům zkvalitnit systémy soudnictví.
Přehled poprvé obsahuje informace, jak mohou spotřebitelé získat přístup k justici a datům o délce případů praní špinavých
peněz. Komise současně vydala Evropský barometr, který analyzuje, jak občané vnímají nezávislost justice v EU.
 

10.04.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Prozatímní dohoda mezi EU a Mercosur v oblasti hospodářské soutěže
Evropská komise dnes zveřejnila zprávu  shrnující pokrok ve vyjednávání obchodní dohody s Mercosur. Poslední kolo
vyjednávání se konalo 20. března v Buenos Aires. Evropská komise během vyjednávání navrhla změny textu ohledně
obchodu a udržitelného rozvoje, přístupu k energiím a surovinám, transparentnosti, přílohu o technických bariérách v
automobilovém sektoru a opatření o bilaterální a multilaterální spolupráci v sektoru zemědělství. Vyjednávání během
posledního kola probíhalo v rámci 15 pracovních skupin a strany se dohodly, že text zkonsolidují. V oblasti hospodářské
soutěže dosáhly EU a Mercosur prozatímní dohody na celém textu. Následující kolo se uskuteční v Buenos Aires na konci
května a poté proběhne ještě před začátkem léta.
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http://www.eib.europa.eu/products/blending/ncff/index.htm
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http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/
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http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-8775/?newsletter=1&datum=1492082820&hash=40d5e72eed2346533a76bf280495ed55cfa4ded4
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/

