EUROZÓNA+

Přehled ekonomických
událostí v EU
za období od 1. 2. do 15. 2. 2017

Obsah:
POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ
MOBILNÍHO TELEFONU
V ZAHRANIČÍ (ROAMING) .............. 3
ENERGETICKÁ UNIE (ENERGY
UNION) ......................................... 3
ZIMNÍ MAKROEKONOMICKÁ
PŘEDPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE
2017 (EUROPEAN ECONOMIC
FORECAST, WINTER 2017) ............. 4
OBCHODNÍ POLITIKA EU ................ 5
KOMPLEXNÍ HOSPODÁŘSKÁ A
OBCHODNÍ DOHODA EU S KANADOU
(CETA)........................................ 5
DOHODA O ZÓNĚ VOLNÉHO OBCHODU
S MEXIKEM (FTA) ......................... 5
OBCHODNÍ DOHODA S INDONÉSIÍ
(COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT, CEPA).. 5

Eurozóna+ č. 4/2017
únor 2017
autor: Daša Smetanková

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 2. do 15. 2. 2017

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

EDICE: EUROZÓNA+

Název: Přehled ekonomických událostí v EU
Autoři: Smetanková, D.
Číslo: Eurozóna+ č. 4/2017
Datum: únor 2017

Typ edice: online, ISSN 2533-4158
URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
První vydání edice: leden 2012
Frekvence vydání edice: 2x měsíčně
Zaměření: aktuální přehled ekonomických událostí v EU
Jazyk: CZ
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4,
118 26 Praha 1

Klíčová slova:
Roaming; energetická unie; zimní ekonomická
předpověď EK; CETA; Mexiko; Indonésie

PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.

Oddělení
všeobecných
studií

STUDIE

ODPOVĚDI NA
DOTAZ
Stručné odpovědi
na dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ
TÉMATA

MONITORING

MIGRACE

Studie
zpracované
k aktuálním
problematikám

Vybrané
hospodářské
měnové a
sociální
ukazatele

Přehled
aktualit
v oblasti
migrace za
vybrané
období

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná
zahraniční a
bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS,
Senát

Oddělení pro
evropské
záležitosti

STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních
návrhů zákonů
s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů a
dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda
v Bruselu

pro jednání
výboru na
mezinárodní
úrovni

Oddělení
komunikace
a vzdělávání

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace
o činnosti
Poslanecké
sněmovny a
prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským
centrem pro
parlamentní
výzkum a
dokumentaci

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou
sněmovnu, pro
školy, veřejnost

INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
o fungování
Poslanecké
sněmovny,
o legislativním
procesu

ZÁPISY
ze schůzí,
seminářů,
přednášek,
kulatých stolů

Srovnávací
studie
Analytické
studie

2

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 2. do 15. 2. 2017
Obsah:
POPLATKY ZA POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU V ZAHRANIČÍ (ROAMING)................................................... 3
ENERGETICKÁ UNIE (ENERGY UNION) ............................................................................................................. 3
ZIMNÍ MAKROEKONOMICKÁ PŘEDPOVĚĎ EVROPSKÉ KOMISE 2017 (EUROPEAN ECONOMIC FORECAST,
WINTER 2017) ................................................................................................................................................. 4
OBCHODNÍ POLITIKA EU.................................................................................................................................. 5

Poplatky za používání mobilního telefonu v zahraničí (Roaming)
Od 15. června 2017 má dojít k úplnému odstranění roamingových poplatků. V této souvislosti
došlo k dohodě týkající se velkoobchodních cen, jež si operátoři navzájem hradí v případě
používání jejich sítí při roamingu. Ty jsou pro výslednou cenu, hrazenou za využívání roamingu
spotřebitelem, důležité.
Zástupci Evropského parlamentu a Rady dospěli k dohodě týkající se stanovení cenových stropů
pro velkoobchodní ceny1, které umožní operátorům nabízet roamingové služby konečným
spotřebitelům bez dodatečných poplatků. Tato dohoda tak odstranila jednu z posledních
překážek pro implementaci telefonování v zemích EU bez roamingových poplatků. Dohoda musí
být ještě schválena ve výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku,
následně v plénu EP a národními ministry v Radě.2
Energetická unie (Energy union)
Komise zveřejnila druhou zprávu o stavu energetické unie3 zabývající se pokrokem dosaženým
od zveřejnění předešlé zprávy v listopadu 2015 a také představuje priority pro rok 2017.
Modernizace a přechod na nízkouhlíkové hospodářství v EU pokročila v mnohých oblastech.
EU již např. splnila cíl týkající se konečné spotřeby energie pro rok 2020 a také pro oblast
skleníkových plynů. V roce 2016 podle Komise byly položeny legislativní základy Energetické
unie. Bylo předloženo vícero legislativních i nelegislativních návrhů, mj. také např. balíčku
s názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“4 nebo k představení Evropské strategie
pro nízkoemisní mobilitu5.6
1

Cenové stropy pro velkoobchodní ceny volání (0,032 eur), mobilní data (klesající od 7,7 eur (15. 6. 2017), 6 eur
(1. 1. 2018), 4,5 eur (1. 1. 2019), 3,5 eur (1. 1. 2020), 3 eura (1. 1. 2021), 2,5 eur (1. 1. 2022) za1 Gb), sms (0,01
eur). European Commission: End of roaming charges: informal deal on wholesale market reform, 01/02/2017
[cit. 15. 2. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/31-roamingcharges/
2
EUbusiness, End to mobile roaming charges in sight as EU agrese price caps, 02 February 2017 [cit. 15. 2. 2017],
dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/mobile-roaming.01iz/
3
European Commission: 2nd Report on the State of the Energy Union, 1 Fenruary 2017 [cit. 16. 2. 2017],
dostupné z https://ec.europa.eu/commission/publications/2nd-report-state-energy-union_en
4
Evropská komise: Čistá energie pro všechny Evropany – rozvinutí růstového potenciálu Evropy, 30. listopadu
2016 [cit. 16. 2. 2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_cs.htm
5
Pro více informací k strategii viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7. do 31. 7. 2016,
Parlamentní institut [online], červenec 2016 [cit. 16. 2. 2017], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91114
6
Evropská komise: Evropská energetická transformace je v plném proudu, 1. února 2017, [cit. 16. 2. 2017],
dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-161_cs.htm
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Zimní makroekonomická předpověď Evropské komise 2017 (European Economic forecast, Winter
2017)7
Evropská komise zveřejnila svojí zimní prognózu vývoje ekonomiky v roce 2017, podle které
očekává pokračování ekonomického oživování evropské ekonomiky, avšak předpověď je
poznamenaná větší mírou nejistoty. Růst by podle odhadů Komise měly ekonomiky ve všech
zemích EU, a to během celého období let 2016, 2017 i 2018. Stalo by se tak prvně za téměř
10 let. Růst HDP eurozóny je odhadován ve výši 1,6 % v roce 2017 a 1,8 % v roce 2018, vyšší o 1
p.b. ve srovnání s odhadem podzimní ekonomické předpovědi Komise8. Pro celou EU odhaduje
Komise růst na úrovni 1,8 % v letech 2017 i 2018.9 Růst má být i nadále tažen domácí poptávkou,
jež je pozitivně ovlivněna klesající nezaměstnaností a růstem mezd. Pozitivně by mělo na růst
ekonomiky zemí EU působit také oživování globální ekonomiky. Naopak negativní vliv by na růst
domácí spotřeby měla mít rostoucí inflace. V eurozóně by měla stoupnout z 0,2 % v roce 2016
na 1,7 % v roce 2017 a 1,4 % v roce 2018. Pro EU jako celek předpovídá Komise nárůst míry
inflace z úrovně 0,3 % v roce 2016 na 1,8 % v roce 2017 a 1,7 % v roce 2018. Podle Komise by
se dále měla snižovat míra nezaměstnanosti, a to v eurozóně z 10 % v roce 2016 na 9,6 % v roce
2017 a 9,1 v roce 2018. V EU se odhaduje pokles míry nezaměstnanosti z úrovně 8,5 % v roce
2016 na 8,1 % v roce 2017 a 7,8 % v roce 2018.10
Ekonomika České republiky by podle odhadu Komise měla za rok 2016 vykázat pouze mírný růst
na úrovni 2,4 %, jež by měl pokračovat i dalších letech, a to ve výši 2,6 % v roce 2017 a 2,8 %
v roce 2018. ČNB odhaduje růst HDP na podobné úrovni: 2,4 % v roce 2016, 2,8 % v roce 2017
a 2,8 % v roce 2018.11 Podobně jako v celé Evropě růst ekonomiky v ČR by měl být tažen také
domácí spotřebou, podporovaný růstem zaměstnanosti a zvyšováním mezd. Míra inflace by
měla vzrůst v roce 2016 na úroveň 0,6 % v roce 2016, přičemž v prosinci 2016 již dosáhla
inflačního cíle ČNB ve výši 2 % a na této úrovni by měla podle Komise setrvat i v roce 2017. Míra
nezaměstnanosti by měla setrvat na nízké úrovni, pro rok 2018 se odhaduje 3,8 %. Ve své
předpovědi Komise také odhaduje pozitivní vývoj stavu veřejných financí. Na rozdíl
od schváleného rozpočtu na rok 2017, odhaduje Komise také pro rok 2017 celkový přebytek
ve výši 0,1 % a v roce 2018 0,2 %. Poklesnout by tak mělo také celkové zadlužení země ve vztahu
k HDP a to na 35,6 % HDP v roce 2018.12

7

European Commission: European Economic Forecast – Winter 2017, February 2017 [cit. 16. 2. 2017], ISSN
2443-8014, dostupné z http://ec.europa.eu/info/file/85678/download_en?token=mfQbMQFD
8
Pro více informací k podzimní ekonomické předpovědi Evropské komise (Autmn 2016 EConomic Forecast) viz
Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 11. do 15. 11. 2016, Parlamentní institut, listopad 2016 [cit.
16. 2. 2017], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91118
9
European Commission: Commission publishes Winter Economic Forecast, 13 February 2017 [cit. 16. 2. 2017],
dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-winter-economic-forecast_en
10
Evropská komise: Zimní hospodářská prognóza 2017: Plavba rozbouřenými vodami, 13 února 2017 [cit. 16. 2.
2017], dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-251_cs.htm
11
ČNB: Aktuální prognóza ČNB, Prognóza HDP, 2. 2. 2017 [cit. 16. 2. 2017], dostupné z
https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza
12
European Commission: European Economic Forecast, Winter 2017, February 2017 [cit. 16. 2. 2017], s. 64-65,
dostupné z http://ec.europa.eu/info/file/85678/download_en?token=mfQbMQFD
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Obchodní politika EU
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou (CETA)
V polovině února proběhlo hlasování v plénu Evropského parlamentu o obchodní dohodě
s Kanadou CETA.13 Poslanci EP dohodu podpořili, a to poměrem 408 pro, 254 proti a 33
poslanců EP se zdrželo.14 Byl tak ukončen ratifikační proces na úrovni EU. Ratifikační proces teď
bude pokračovat v jednotlivých členských zemích.
Dohoda o zóně volného obchodu s Mexikem (FTA)
Zástupci EU a Mexika se dohodli na urychlení procesu vyjednávání reformované dohody o zóně
volného obchodu (FTA). Do léta se tak uskuteční dodatečné 2 vyjednávací kola, v dubnu a
v červnu 2016. Vyjednávání nové dohody, jež má nahradit stávající dohodu z roku 200015, byly
spuštěny v roce 2016. Nová dohoda má zrcadlit změny v mezinárodním obchodě za posledních
16 let.16
Obchodní dohoda s Indonésií (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA)
Komise zveřejnila návrhy vyjednávacích pozicí EU17 k obchodní dohodě s Indonésií CEPA, jejíž
vyjednávání bylo spuštěno v červenci 2016. Tyto texty se týkají oblastí trhu veřejných zakázek;
spolupráce v regulatorních otázkách a odstranění regulatorních překážek; ochrany
zeměpisných označení tradičních evropských výrobků; podpory malých firem; ochrany
spotřebitelů, životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje.18

13

Více informací k dohodě CETA viz studii Parlamentního institutu: Smetanková, D., Olshansky, P., Komplexní
obchodní a hospodářská dohoda EU s Kanadou – CETA, Parlamentní institut, studie č. 3.197, leden 2017 [cit. 16.
2. 2017], dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=95375
14
Evropský parlament: CETA: Nové příležitosti pro evropské podnikatele v Kanadě, 15-02-2017 [cit. 16. 2. 2017],
dostupné z http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20170206STO61384/CETA-Nov%C3%A9p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti-pro-evropsk%C3%A9-podnikatele-v-Kanad%C4%9B
15
Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community
and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, 28. 10. 2000, dostupné
z http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e128351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
16
European Commission: EU and Mexico agree to accelerate trade talks, 1 February 2017 [cit. 16. 2. 2017],
dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1617
17
European Commission: The texts proposed by the EU for the trade deal with Indonesia, 7 February 2017 [cit.
16. 2. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1620
18
European Commission: Commission publishes negotiating proposals for EU-INdonesia trade deal, 7 February
2017 [cit. 16. 2. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1621
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