
 

Jednotný trh je motorem Evropské unie. Pomáhá našim firmám růst a vytvářet pracovní místa. Unie by 

se měla soustředit na lepší a efektivnější implementaci stávající legislativy a nepřijímat nové  

legislativní akty, které budou vytvářet překážky byznysu. Nové iniciativy by neměly zasahovat do  

svobody podnikání a měly by důsledně dodržovat principy subsidiarity a proporcionality. Prostor pro 

nové iniciativy vidíme v oblastech, které souvisí s technologickým vývojem a potřebou reagovat na  

nové výzvy. Zároveň musí být takové, jež podpoří růst, nikoliv ho udusí. Vnitřní trh vnímáme také  

optikou vnější dimenze. Společná obchodní politika nám otevírá dveře na vzdálenější trhy a zajišťuje 

obchodní a mnohdy i investiční podmínky, které by Česká republika nedokázala sama vyjednat. 
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Zakladatelé CEBRE 

Podnikatelé vytvářejí růst a pracovní místa, nikoliv politici. Politici nastavují rámec, který by měl  

podnikatelům umožnit, aby růst a pracovní místa vytvářeli. Tento koncept musí být prosazován v no-

vém volebním období 2019-2024. 
 



 Požadujeme inventuru stávající legislativy a lepší provádění předpisů. Chceme méně předpisů, zato kvalitněj-

ších, v oblastech, kde je to bezpodmínečně nutné. Instituce EU by měly vynaložit úsilí na iniciativy, které přinášejí 

přidanou hodnotu. 

 Odmítáme protekcionismus a požadujeme, aby porušení práva EU nebylo na denním pořádku. Nechceme, aby 

se členské státy dělily na ty, které mohou porušovat evropské právo a na státy druhé kategorie, od nichž je jeho 

dodržování důsledně vyžadováno. Komise by měla regulovat postupy pro porušení práva EU, aby její rozhodnutí 

byla vydávána včas.  

 Požadujeme náležité uplatňování principu svobody pohybu služeb a fungování přeshraniční mobility. Prokáže-li 

se, že nás novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků silně poškozuje, požadujeme, aby naši poslanci vyvolali 

diskusi po její úpravě.  

 Pohybu služeb stále brání notifikace. Podnikatelé si přejí, aby nacházeli podporu u svého domácího státu, který 

notifikace vyřeší s orgány příslušných členských států, do nichž podnikatel míří poskytovat služby. Záměr Komise 

v navržené kartě pro služby měl potenciál být efektivním řešením a uvítali bychom návrat k jejímu projednání.  

 V rámci spotřebitelské politiky varujeme před iniciativami, které pro firmy vytvářejí právní nejistotu. Nová Komise 

by měla stáhnout návrh na kolektivní akce a problematiku řešit na základě svých doporučení z roku 2013.  

JEDNOTNÝ TRH nesmí být ohrožován národními překážkami   

OBCHODNÍ POLITIKA EU musí podporovat obchod a investice našich firem na třetích trzích  

 Přejeme si, aby nové instituce pokračovaly v trendu systematického uzavírání obchodních a investičních dohod 

po celém světě a rozšiřovaly prostor pro evropské firmy.  

 Při ohrožování trhu v případě neférových obchodních praktik jako dumping je třeba efektivně a přiměřeně použít 

nástroje na ochranu obchodu a zachovat rovné konkurenční prostředí.  

 Prioritou je pro nás dokončení dohod s Austrálií, Novým Zélandem, pokrok v jednání s MERCOSUR, či otevření 

některých afrických trhů.   

 Mezi prioritami musí zůstat dobré vztahy s USA, oceňujeme snahu EU dosáhnout dohody o odstranění průmyslo-

vých tarifů a v otázce posuzování shody. EU nesmí jednat pouze defenzivně.     

 EU musí usilovat o vyrovnanější obchodní vztahy s Čínou a snižovat deficit ve vzájemném obchodu. Věříme, že se 

nastupujícím institucím podaří dojednat vyváženou investiční dohodu s Čínou, která bude prvním krokem 

k přenastavení vztahu a zajistí stejné podmínky pro evropské firmy v Číně, jaké mají čínské firmy v EU.  

 Přínosy a možnosti sjednaných dohod musí být srozumitelně komunikovány, aby je firmy znaly a využívaly. Oče-

káváme od institucí EU podporu při komunikaci výhod společné obchodní politiky.  

 Varujeme před chaotickým vystoupením Británie z EU bez přechodného období a jednoznačně podporujeme 

přijetí výstupové dohody. Přejeme si, aby budoucí uspořádání vztahů s Británií znamenalo co nejméně překážek 

pro další spolupráci a blížilo se co nejvíce stávajícímu stavu.  



DATOVÁ EKONOMIKA vyžaduje bezpečnou a otevřenou digitální infrastrukturu  

 Vyzýváme instituce EU, aby při jednáních o nových legislativních návrzích braly v potaz dynamiku inovací, techno-

logického pokroku a digitální ekonomiky, a aby případná budoucí regulace byla digitálně přívětivá.  

 Vzhledem k potenciálním negativním dopadům každého regulatorního opatření dále doporučujeme maximálně 

využívat samoregulačních nástrojů v tržním prostředí a upřednostnit je před regulatorním zásahem. 

 Volný pohyb dat je zásadní pro budoucí rozvoj evropské digitální ekonomiky a my jej vnímáme jako pátou svobo-

du vnitřního trhu. K vytvoření skutečně jednotného digitálního trhu v EU je zapotřebí důsledně uplatňovat evrop-

skou regulaci ukotvující volný tok dat při zachování bezpečnostních standardů a ochrany osobních údajů.  

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY A CÍLE musí odpovídat podílu EU na globálním znečištění  
životního prostředí a reálným možnostem členských zemí  

DOSTUPNÁ A KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA je zárukou růstu a zaměstnanosti   

 Podporujeme snahy EU v oblasti ochrany klimatu, zároveň však vyzýváme zákonodárce, aby jakýmkoliv změnám v 

oblasti energetiky předcházela důsledná debata všech zúčastněných stran. Současně musí být brán ohled na 

globální situaci, reálné možnosti členských zemí EU a konkurenceschopnost našeho průmyslu. 

 Požadujeme nastavení takové ekonomiky odpadového hospodářství, aby jakékoli využití odpadů bylo jednoznač-

ně zvýhodněno před jeho skládkováním, a byla tak otevřena cesta k budování recyklačního průmyslu, což bude 

mít kladný dopad na surovinové a energetické úspory a vznik pracovních míst.  

 Požadujeme motivaci průmyslu pro maximální využívání veškerých surovin a energetických toků vstupujících do 

výrobních procesů s cílem přiblížení se bezodpadové produkci a maximální energetické efektivitě, a podporu 

využívání recyklovaných vstupních materiálů a druhotných surovin. 

 EU by měla podnítit členské státy k reformám systémů vzdělávání a odborné přípravy a přispívat tak ke snížení 

rostoucího nesouladu dovedností. Požadujeme, aby podporovala výměnu zkušeností členských států v oblasti 

odborné přípravy a pomáhala zvyšovat základní dovednosti v celé EU prostřednictvím cílených politických opat-

ření.  

 Propojení evropského semestru s investičními prioritami členských států může pomoci s investicemi do vysoce 

kvalitního odborného vzdělávání a odborné přípravy, učňovského vzdělávání, včetně terciárního vzdělávání, digi-

tálního vzdělávání a dalšího vzdělávání s cílem zlepšit konkurenceschopnost a zaměstnatelnost.  

 S ohledem na stárnoucí populaci EU bychom od EU uvítali také lepší podmínky pro usnadnění přístupu kvalifiko-

vaných státních příslušníků třetích zemí na trh práce v EU prostřednictvím revize směrnice o modré kartě. 

 

Uvedené požadavky by se také měly odrazit ve struktuře víceletého finančního rámce po roce 2020.  



CEBRE hájí české podnikatelské zájmy u institucí 
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CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou 

ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, 

aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy v rámci legislativního postupu EU a 

u evropských podnikatelských asociací v Bruselu. K naplnění svého cíle získalo CEBRE podpo-

ru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade.  

 

CEBRE je zapsáno v rejstříku transparentnosti EU pod identifikačním číslem 9412010322-35.  

Kontakt pro novináře:  Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE: alena.mastantuono@cebre.cz 
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