
Zprávy vydané od 08.09.2017 do 15.09.2017

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 / ICT / Výzkum a vývoj

15.09.2017: DOPRAVA: Mezikontinentální lety bez placení emisí CO2 do konce 2020
Poslanci Evropského parlamentu schválili na plenárním zasedání prodloužení výjimky z pravidel EU pro obchodování s
emisemi pro emise z mezikontinentálních letů až do prosince 2020. Letecké společnosti tak musí platit pouze za emise CO2
z letů v rámci EU. Od roku 2021 pak letecký sektor obdrží pouze polovinu emisních povolenek zdarma, zatímco nyní je to
85 %. Příjmy z obchodování s emisemi z těchto letů budou vyčleněny na opatření v oblasti změn klimatu.

15.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada zveřejnila vyjednávací směrnice pro dohodu s Japonskem
Rada se včera rozhodla zveřejnit vyjednávací směrnice pro vyjednávání obchodní dohody s Japonskem. Na summitu
EU-Japonsko, který proběhl letos v červenci, bylo dosaženo dohody o hlavních prvcích dohody o volném obchodu. V
současné době probíhají jednání zaměřená na řešení zbývajících otevřených otázek a dokončení právního textu s cílem
podepsat, ratifikovat a uzavřít dohodu co nejdříve. Dohoda je vysoce ambiciózní a komplexní, jejím cílem je odstranit 99 %
celních sazeb uplatňovaných na vývozy do Japonska, dále vytvořit nové příležitosti pro zemědělský vývoz EU a současně
ochránit vysokou kvality produktů EU na japonském trhu.

15.09.2017: STATISTIKA: Náklady na pracovní sílu v ČR vzrostly o 11,1 %
Podle informací, které dnes vydal Evropský statistický úřad Eurostat, vzrostly hodinové náklady na pracovní sílu ve druhém
čtvrtletí roku 2017 oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 1,8 % v eurozóně a o 2,2 % v celé EU. V prvním čtvrtletí
roku 2017 se hodinové náklady na pracovní sílu zvýšily o 1,4 % v eurozóně a 1,6 % v EU28. Nejvyšší meziroční nárůsty byly
zaznamenány v Rumunsku (+18,6 %), v Maďarsku (+13,0 %) a v ČR (+11,1 %). Pokles nákladů zaznamenalo Finsko (-0,3
%).

14.09.2017: FINANCE: Parlament schválil zvýšení rozpočtu na podporu zaměstnanosti mládeže
Evropský parlament včera podpořil návrh opravného rozpočtu pro rok 2017, který přidává 500 milionů eur na iniciativu pro
zaměstnanost mládeže. Ve svém usnesení europoslanci vyzývají Komisi a členské státy, aby zajistily vyčerpání této částky
do konce roku 2017. Částka je součástí navýšení rozpočtu iniciativy o 1,2 miliardy EUR pro období 2017-2020.

14.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Nové iniciativy Komise v oblasti zahraničního obchodu
V návaznosti na včerejší projev o stavu Unie předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera dnes Komise vydala balíček
opatření zaměřených na obchodní agendu. Mezi návrhy patří zavedení rámce EU pro prověřování investic, který by měl
zajistit, že přímé zahraniční investice v EU nejsou v rozporu se strategickými zájmy EU. Kromě toho Komise navrhuje zahájit
vyjednávání dohod o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem a také vytvořit multilaterální investiční soud.

14.09.2017: VNĚJŠÍ VZTAHY: Rada prodloužila platnost sankcí uložených v souvislosti s činnostmi
ohrožujícími územní celistvost Ukrajiny
Rada dnes prodloužila platnost omezujících opatření uložených v souvislosti s činnostmi ohrožujícími územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny o dalších šest měsíců, tedy do 15. března 2018. Tato opatření spočívají ve zmrazení
majetku a zákazu vstupu na území EU, a aktuálně se vztahují na 149 osob a 38 subjektů. Právní akty budou vyvěšeny v
Úředním věstníku EU 15. září 2017.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0288&amp;from=EN
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9017/?newsletter=1&datum=1505491957&hash=612d5ebb79f7eec4544c4772749ae47c2c610c5e
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9016/?newsletter=1&datum=1505491957&hash=612d5ebb79f7eec4544c4772749ae47c2c610c5e
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9016/?newsletter=1&datum=1505491957&hash=612d5ebb79f7eec4544c4772749ae47c2c610c5e


13.09.2017: ICT: Parlament podpořil iniciativu WiFi4EU
Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili iniciativu WiFi4EU, jejímž cílem je vybudovat v EU síť bezplatného WIFI
připojení ve veřejných prostorech. EU poskytne finanční prostředky na vybudování této infrastruktury ve více než 6000
komunitách v členských státech. Zájemci o financování z tohoto projektu musí pokrýt náklady na provoz alespoň po dobu
tří let a zajistit bezplatný, snadný a bezpečný přístup k síti.

13.09.2017: FINANCE: EFSI bude pokračovat, cílová investiční částka je půl bilionu euro
Evropský parlament a členské státy dosáhly principiální dohodly ohledně rozšíření a posílení Evropského fondu pro
strategické investice (EFSI). Hlavním bodem dnešní dohody je prodloužení trvání EFSI do roku 2020 a zvýšení jeho finanční
kapacity na nejméně půl bilionu euro. EFSI se rovněž zaměří na nová odvětví, jako je udržitelné zemědělství a rybolov, a to
v souladu s principy pařížské klimatické dohody. Evropský investiční poradní sbor bude zároveň více nápomocný při
poskytování technické pomoci organizátorům projektů na místní úrovni. Návrh nařízení EFSI 2.0, který byl dnes schválen,
musí být ještě formálně přijat Evropským parlamentem a Radou.

13.09.2017: ZAJÍMAVOSTI: Juncker představil svou vizi silnější a demokratičtější EU
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes přednesl svůj projev o stavu Unie, ve kterém představil řadu nových
iniciativ. Mezi ně patří například vytvoření nové Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost, která by měla lépe
chránit Evropu před kybernetickými útoky. V oblasti obchodu Komise představila návrh na zavedení rámce EU pro
prověřování investic a navrhla zahájit vyjednávání dohod o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Důležitou
iniciativou je také představení nové strategie průmyslové politiky. Kromě toho Juncker odmítl rozdělování EU na východ a
západ, různé úrovně odměňování pracovníků za stejnou práci na stejném místě a dvojí kvalitu potravin v rámci EU. Vice
informací o jednotlivých iniciativách naleznete zde.

12.09.2017: VÝZKUM A VÝVOJ: Evropský inovační a technologický institut hledá nové členy správní rady
Evropský inovační a technologický institut hledá pět nových členů správní rady. Jejich úkolem bude poskytování
strategického vedení institutu. Správní rada je nezávislým a autonomním orgánem při rozhodování a zároveň je odpovědná
za výběr, jmenování a hodnocení inovačních společenství Evropského inovačního a technologického institutu. Uzávěrka pro
podání kandidatur je 29. září. Více informace zde.

12.09.2017: ENERGETIKA: Parlament podpořil nařízení o zabezpečení dodávek plynu
Evropský parlament dnes podpořil návrh nařízení o zabezpečení dodávek plynu, které nově zavádí princip solidarity. To
znamená, že v případě vážné plynové krize jednoho či více států pomohou sousední členské státy zajistit dodávky plynu na
pokrytí spotřeby domácností a základních sociálních služeb. Nařízení také zavádí princip užší spolupráce v rámci regionů a
zvyšuje transparentnost tím, že společnosti obchodující s plynem budou muset notifikovat dlouhodobé kontrakty, které jsou
relevantní pro zabezpečení dodávek plynu.

12.09.2017: ENERGETIKA: EHSV diskutovalo o čisté energii pro všechny Evropany
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) diskutoval na konci minulého týdne v rámci Evropského energetického
dialogu návrh Evropské komise Čistá energie pro všechny Evropany. Návrh poprvé spojuje energii a klimatická opatření do
koherentního programu, což zástupci EHSV ocenili. Zároveň však výbor výjádřil obavy ohledně nákladů na financování
energetické transformace v EU. Zástupci EHSV zdůraznili především nutnost vyřešit problém energetické chudoby, která se
týká přibližně 50 milionů lidí v Evropě.

11.09.2017: ICT: Implementace GDPR je náročná, ale pomůže zvýšit důvěru v digitální ekonomiku
Estonské ministerstvo spravedlnosti pořádalo 7. a 8. září mezinárodní konferenci na vysoké úrovni na téma reformy EU v
oblasti ochrany osobních údajů. Na konferenci se diskutovalo o problematikách implementace obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) v jednotlivých státech. Podle zástupců estonského předsednictví pomůže ochrana osobních údajů
zvýšit důvědu v digitální ekonomiku a elektronickou správu. Na druhou stranu přiznávají, že implementace nařízení je
náročnější, než se původně očekávalo. Nařízení vejde v platnost 25. května 2018.

11.09.2017: ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Belgie žádá posouzení nového systému ochrany investic v rámci CETA
Belgická vláda informovala o tom, že si od Evropského soudního dvora vyžádala posouzení toho, zda jsou ustanovení v
Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) ohledně řešení sporů mezi investorem a státem v
souladu s evropskými smlouvami. Dlouhodobě používaný systém ISDS (Investor-State Dispute Settlement) je v CETA
nahrazen novým systémem investičních soudů (ICS – Investment Court System). CETA vstoupí prozatímně v platnost 21.
září 2017.

11.09.2017: LEGISLATIVA EU: Vize evropského byznysu ohledně budoucího směřování EU
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https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/ceta_summary.pdf
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-9007/?newsletter=1&datum=1505491957&hash=612d5ebb79f7eec4544c4772749ae47c2c610c5e


Konfederace evropského podnikání BusinessEurope vydala v souvislosti s blížícím se projevem předsedy Evropské komise
Jean-Claude Junckera o stavu unie, který se uskuteční 13. září, poziční dokument ohledně budoucího směřování EU. Ten
shrnuje pohled evropského byznysu na to, na jaké priority by se měla EU zaměřit. Podle BusinessEurope by měla EU
přijmout hlavní principy 4. scénáře uvedeného v bílé knize o budoucnosti Evropy (zaměřit se na méně priorit, ale jednat
více efektivně) a některé body 5. scénáře (dělat mnohem více dohromady).
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