
Zprávy vydané od 07.07.2017 do 14.07.2017

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

14.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Summit EU-Ukrajina se zaměřil na ratifikaci dohody o přidružení a bezvízový
styk
Včera se v Kyjevě konal 19. summit EU-Ukrajina, který se zaměřil především na dokončení ratifikace dohody o přidružení
mezi EU a Ukrajinou a zavedení bezvízového styku pro Ukrajince cestující do EU. Ratifikace dohody o přidružení, jejíž
součástí je i vytvoření obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), proběhla 11. července a plně vstoupí v platnost
1. září 2017. Jen během prozatímního uplatňování DCFTA stoupl obchod mezi partnery o 10 %, čímž EU upevnila své
postavení jako hlavního obchodního partnera Ukrajiny. Zástupci EU a Ukrajiny přislíbili dále spolupracovat na implementaci
reforem v řadě oblastí, včetně decentralizace, na protikorupční reformě, reformě veřejné správy a správy veřejných financí,
energetiky a dalších.

14.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Parlament kritizuje návrh na zajištění práv občanů v rámci brexitu
V Evropském parlamentu se tento týden jednalo také o pokroku ve vyjednávání brexitu. Hlavní koordinátor pro brexit za
Evropský parlament Guy Verhofstadt kritizoval zejména kroky britské vlády, co se týče zajištění práv pro občany EU žijící ve
Velké Británii. Britská vláda navrhla, aby občané EU obdrželi po brexitu status usazené osoby, což ale podle Verhofstadta
není to, co EU očekávala. Podle něj tento návrh nezajistí občanům EU žijícím ve Velké Británii stejná práva jako doposud a
je nutné hledat jiné řešení.

14.07.2017: STATISTIKA: Přebytek zahraničního obchodu se zbožím roste
Podle prvních odhadů Evropského statistického úřadu stoupl export zboží eurozóny do třetích zemí v květnu 2017 oproti
předchozímu roku o 12,9 %. Celkově tak dosáhl hodnoty 189,6 mld. euro a přebytek zahraničního obchodu vzrostl na 21,4
mld. euro. V rámci celé EU stoupl export zboží ve stejném období o 15,9 % na 165,4 mld. euro. Přebytek zahraničního
obchodu se zbožím dosáhl hodnoty 4,0 mld. euro.

13.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Komise zahajuje debatu o udržitelném rozvoji v obchodních dohodách
Evropská komise dnes vydala pracovní dokument zaměřený na udržitelný rozvoj v obchodních dohodách EU. Komise chce
tímto dokumentem přispět k rozvoji debaty o tom, zda současné kapitoly o udržitelném rozvoji v rámci obchodních dohod
EU plní svůj účel a co je možné zlepšit. Dokument navazuje na diskusní dokument o využití potenciálu globalizace vydaný v
květnu, ve kterém je zdůrazněn závazek EU podporovat principy udržitelného rozvoje založené na spravedlivém systému s
vysokými standardy.

13.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Estonské předsednictví představilo své priority Parlamentu
Zástupci estonského předsednictví, které bylo zahájeno 1. července, představili v tomto týdnu své priority výborům
Evropského parlamentu. V oblasti zahraničního obchodu se chce Estonsko zaměřit na zvýšení důvěry občanů EU ve volný
obchod a také vyřešit otázku modernizace nástrojů na ochranu obchodu. V dopravě se předsednictví zaměří na
implementaci balíčku mobility, zejména pak na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v této oblasti a zajištění
přístupu na trh u silniční dopravy. Mezi priority Estonska dále patří reforma autorského práva, reforma systému EU pro
obchodování s emisními povolenkami, pokrok v implementaci jednotného digitálního trhu, geo-blocking nebo pokrok v
implementaci balíčku týkajícího se služeb.

13.07.2017: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Lepší přístup na trh pro organická hnojiva
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Inovativní hnojiva vyrobená z ekologických nebo recyklovaných materiálů budou mít snadnější přístup na jednotný trh EU,
a to v rámci návrhů pravidel, která dnes odsouhlasil Výbor pro Vnitřní trh Evropského parlamentu. Stávající pravidla EU
týkající se hnojiv pokrývají především konvenční hnojiva, která jsou obvykle získávána z dolů nebo chemicky vyráběna, s
vysokou spotřebou energie a produkcí CO2. Rozdílné vnitrostátní předpisy ztěžují výrobcům organických hnojiv, aby je
prodávali a používali na jednotném trhu EU. Pravidla potvrdí poslanci na svém plenárním zasedání v prvním říjnovém týdnu.

12.07.2017: STATISTIKA: Průmyslová výroba v květnu mírně rostla
Podle informací Evropského statistického úřadu Eurostat se v květnu 2017 zvýšila průmyslová výroba  v eurozóně oproti
předchozímu měsíci o 1,3 %. V celé EU byl zaznamenán nárůst o 1,2 %. V porovnání s předchozím rokem se jedná o
výraznější růst, a to o 4 % jak v eurozóně, tak celé EU. Meziměsíčně výroba nejvíce rostla v Litvě (+3,8 %), Rumunsku
(+3,5 %) a ČR (+3,3 %), pokles byl zaznamenán v Portugalsku (-1,0 %) a na Maltě (-0,9 %).

12.07.2017: FINANCE: ČR by měla snížit administrativní zátěž podnikům s pomocí e-správy
Rada včera vydala své doporučení a stanoviska k hospodářské, zaměstnanostní a fiskální politice členských států pro rok
2017. Uzavřela tak letošní evropský semestr, což je každoroční proces monitorování politiky. Rada České republice
doporučila  zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost
veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek, a
odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním
administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a
vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

12.07.2017: FINANCE: Závěry Rady k Akčnímu plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě
Negativní dopady stávajících vysokých podílů úvěrů v selhání ve značném počtu členských států mohou představovat riziko
přeshraničního šíření problémů. Rada proto včera přijala závěry o Akčním plánu pro řešení úvěrů v selhání v Evropě. Rada
vyzvala Komisi, aby v létě 2017 vydala výklad stávajících dohledových pravomocí, a aby v rámci probíhajícího přezkumu
CRR/CRD IV zvážila obezřetnostní pojistky k řešení možné nedostatečné tvorby opravných položek a rezerv, které by se
uplatňovaly u nově poskytnutých úvěrů. Rada vyzvala Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby do léta 2018 vydal
obecné pokyny k řízení úvěrů v selhání a podrobné pokyny pro poskytování, monitorování a vnitřní správu úvěrů bankami,
které by se mohly zejména zabývat otázkami, jako je transparentnost a posuzování bonity úvěrované osoby. Dále, aby EBA
do konce roku 2018 zavedl u všech bank zesílené požadavky na poskytování informací o kvalitě aktiv a úvěrech v selhání a
do konce r. 2017 vydal bankám pokyny týkající se monitorování úvěrových záznamů.

11.07.2017: VNITŘNÍ TRH: COREPER schválil dohodu s Parlamentem o ochraně zaměstnanců před expozicí
karcinogenům
Výbor stálých zástupců Rady dnes schválil prozatímní dohodu s Evropským parlamentem ze dne 28. června o směrnici o
ochraně zaměstnanců před expozicí karcinogenům nebo mutagenům na pracovišti. Směrnice navrhuje stanovit limity
expozice pro dalších 11 karcinogenů kromě těch, na které se vztahuje stávající směrnice z roku 2004. Jedná se o: prach
dýchatelného krystalického křemene, 1,2-epoxypropan, 1,3-butadien, 2-nitropropan, akrylamid, určité sloučeniny chromu,
ethylenoxid, o-toluidin, žárovzdorné keramické vlákna, bromoethylen a hydrazin.

11.07.2017: PODPORA PODNIKÁNÍ: Pravidla pro fondy EU je potřeba zjednodušit
Pravidla pro nakládání s prostředky z fondů EU nejsou pro podnikatele jednoduchá, platí to ale i pro místní úřady. Skupina
nezávislých odborníků v oblasti politiky soudržnosti dnes představila svůj návrh, jak by měl vypadat zjednodušený rámec
pro fondy EU po roce 2020. Zpráva navazuje na diskusní dokument, který Evropská komise zveřejnila 28. června. Skupina
navrhla pravidla pro fondy EU redukovat a některá dokonce zrušit. Skupina se také domnívá, že pravidla u různých fondů a
nástrojů EU by měla být harmonizována.

11.07.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: EU chce s Japonskem více spolupracovat v digitální oblasti
V Bruselu se dnes konalo další zasedání kulatého stolu pro obchod mezi EU a Japonskem. Jednalo se o první setkání
zástupců obou stran po oznámení uzavření politické dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.
Místopředseda Evropské komise zodpovědný za digitální trh Andrus Ansip během setkání uvedl, že partneři by měli posílit
spolupráci v digitální oblasti například podporou volného pohybu údajů mezi oběma celky. Obě strany také minulý týden
podepsaly společné prohlášení, ve kterém zdůrazňují význam zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů.

10.07.2017: FINANCE: Veřejná konzultace o sekundárních trzích s nesplacenými půjčkami
Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci  týkající se sekundárních trhů s nesplacenými půjčkami. Cílem Komise je
zjistit možnosti, jak by bylo možné usnadnit rozvoj těchto sekundárních trhů a zlepšit jejich fungování. Kromě toho je
konzultace příležitostí zjistit názor odborné veřejnosti na to, jak zvýšit ochranu věřitelů poskytujících finanční prostředky
podnikům a tím zlepšit fungování trhu půjček pro malé a střední podniky. Konzultace je otevřená do 20. října.
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10.07.2017: ENERGETIKA: Studie k reformě EU ETS
Konfederace Evropského podnikání BusinessEurope vydala studii  zaměřenou na reformu systému EU pro obchodování s
emisemi (EU ETS), která poukazuje na to, že ambiciózní reforma EU ETS je možná i bez odlivu investic v EU. Podle
generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera je nutné dočasně zdvojnásobit tzv. rezervu tržní stability (MRS) a
přesunout 5 % dražených emisních povolenek do volných.

10.07.2017: ZAJÍMAVOSTI: Lídři G20 se jednohlasně shodli na boji proti protekcionismu
Představitelé zemí G20 přijali na svém zasedání v německém Hamburku dne 7. a 8. července 2017 prohlášení zaměřené na
sdílení výhod globalizace, budování odolnosti, zlepšení udržitelného živobytí a převzetí odpovědnosti. Prohlášení lídrů G20
a další schválené dokumenty ze zasedání naleznete zde. Shodu našli lídři u volného obchodu, na naplňování klimatických
cílů se neshodli s USA.
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