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Společné zásady pro podporu investic
Na svém dubnovém zasedání se ministři financí zemí eurozóny dohodli na stanovisku
ke společným zásadám na podporu investic. Investice jsou podle nich klíčové k dosažení,
udržení a následnému zvýšení růstu ekonomiky, který je stále slabý, a to především v zemích
nejvíce zasažených ekonomickou krizí. Společné zásady by tak měly být vodítkem pro členské
země při implementaci reforem v oblasti investic. Podle těchto zásad by reformy měly směřovat
na podporu soukromých investic a usnadnění rozdělení zdrojů, tedy cílit na zlepšení
podnikatelského prostředí a veřejné správy a být doprovázeny reformami pracovního trhu.
Upřednostněny by měly být veřejné investice podporující zvýšení produktivity, které pozitivně
ovlivní růst již v krátkém období, přičemž zabezpečí rovněž dlouhodobé dodržování Paktu
stability a růstu. Veřejné investice mohou být také použity při snaze o přilákání soukromých
investic. Potřeba je rovněž rozvinout trh s nebankovním financováním podniků tak, aby došlo
k rozšíření možností jejich financování. Tyto reformy by mely být doprovázeny politikami, jež
povedou ke zlepšení kvality veřejných institucí, efektivnímu soudnictví a insolventnímu rámci,
boji proti korupci a transparentním, otevřeným a efektivním veřejným zakázkám. Tyto zásady
mají sloužit rovněž jako referenční bod při hodnocení národních programů reforem. 1
Makroekonomický ozdravný program Řecka 2
Na zasedání Euroskupiny se ministři financí věnovali rovněž ekonomické situaci v Řecku a
především plnění jeho makroekonomického ozdravného programu. 3 Zástupci institucí
(Evropská komise, ECB, IMF a ESM) a řecká vláda dosáhli dohody týkající se klíčových prvků
reformních politik, jež jsou nutné k dokončení druhé revize současného makroekonomického
programu a následnému uvolnění další části finanční pomoci. Dohoda se týká rozměru,
načasování a postupnosti reforem. 4 Podle vyjádření předsedy Euroskupiny Jeroena
Dijsselbloema dohoda obsahuje 2% úsporný reformní balíček: 1 % v roce 2019 především
v oblasti důchodů; a 1% v roce 2020 hlavně na dani z příjmu fyzických osob. Dohoda také
umožňuje řecké vládě zavést některá expanzivní opatření, ale pouze za předpokladu zlepšování
1

Eurogroup: Eurogroup statement on common principles to promote investments, 07/04/2017 [cit. 17. 4. 2017],
dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/07-eurogroup-statementinvestment/
2
Více k průběhu třetí finanční pomoci Řecku viz European Council: Timeline: the third financial assistance
programme for Greece [online], [cit. 18. 4. 2017], dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/financial-assistance-eurozone-members/greeceprogramme/timeline/
3
Více ke třetímu záchrannému programu pro Řecku viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 8.
do 15. 8. 2015, Parlamentní institut, srpen 2015 [cit. 18. 4. 2017], dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77890
4
Eurogroup: Eurogroup, 07/04/2017 [cit. 18. 4. 2017], dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/04/07/
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ekonomiky a fiskální udržitelnosti. Dále se jednání přesunou na technickou úroveň, a až bude i
tady dosažena dohoda, může se Euroskupina opět věnovat jednání o udržitelnosti řeckého
zadlužení. 5
Práva akcionářů v evropských společnostech
Rada formálně schválila směrnici, jejímž cílem je posílit transparentní a aktivní zapojení
akcionářů ve velkých evropských společnostech. Směrnice reaguje na situaci před finanční krizí,
kdy bylo často podporované krátkodobé riskování manažerů. Směrnice cílí na podporu strategie
dlouhodobé udržitelnosti firem, jejich růstu a tvorbě pracovních míst. Stanovuje specifické
požadavky týkající se odměňování členů správních orgánů, identifikace akcionářů, usnadnění
výkonu akcionářských práv, přenosu informací, transparentnosti institucionálních investorů,
správců aktiv, zmocněnců ad., a transakcí se spřízněnými stranami. 6
Obchodní politika EU
Obchod se zemědělskými produkty s Norskem
Zástupci EU a Norska po dvou letech dokončili jednání o dohodě, která ulehčí vzájemný obchod
se zemědělskými produkty. Dohoda z roku 1992 o Evropském hospodářském prostoru, které
podepsalo EU i Norsko, zajišťuje volný pohyb zboží avšak právě s výjimkou zemědělských
produktů. Nová dohoda má zajistit bezcelní přístup na trh pro 36 celních položek. Pro další
vybrané (avšak u obou stran různé) produkty si strany poskytnou navýšené celní kvóty. 7
Obchodní dohoda s Mexikem
V rámci třetího kola jednání o moderní obchodní dohodě mezi EU a Mexikem bylo dosaženo
celkového pokroku. Cílem bylo především předložení návrhů obou stran a jejich postupného
slučování. EU dosud předložila návrhy v oblastech pravidla původu, veřejné zakázky, sanitární a
fytosanitární opatření, energie a suroviny, práva duševního vlastnictví a malé a střední
podniky. 8
Obchodní dohoda EU se zeměmi MERCOSUR
V dubnu zveřejnila Komise zprávu z posledního kola jednání o obchodní dohodě se zeměmi
MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay), které se uskutečnilo v březnu. V průběhu
kola zástupci EU představili návrhy v několik tematických oblastech. Toto kolo jednání pokrývalo
15 tematických oblastí. V oblasti hospodářské soutěže již bylo dosaženo předběžné dohody na
úplném znění textu. Ve společném prohlášení po ukončení kola vyjednávání obě strany
potvrdily vůli ukončit jednání co nejdříve. Shoda existuje především na tom, že dohoda má být

5

Eurogroup: Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 7 April 2017, 07/04/2017 [cit- 18. 4.
2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/07-eurogroup-jd-remarks/
6
European Council: Shareholders' rights in EU companies: Council formal adoption, 03/04/2017 [cit. 18. 4.
2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/03-shareholder-rights-eucompanies/
7
European Commission: EU and Norway conclude negotiations to enhance trade of agricultural products, 15 Apr
2017 [cit. 18. 4. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1650
8
European Commission: Good Progress in Third Round of EU-Mexico Trade Negotiations, 10 April 2017 [cit. 18.
4. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1648
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komplexní, vyvážená a vzájemně prospěšná. 9 Strany se také dohodly na uspořádání speciálního
kola jednání, mimo dohodnutý program, a to na konci května. 10
Obchodní dohoda s Japonskem
Začátkem dubna rovněž proběhlo 18. kolo vyjednávání obchodní dohody s Japonskem. Snahou
obou stran je jednání ukončit již v roce 2017, a to co nejdříve. Diskutované byly všechny oblasti,
jež má smlouva pokrývat a podle vyjednavačů probíhala jednání v konstruktivní atmosféře. 11

9

European Commission: Joint EU-Mercosur Communiqué Following the XXVIIth Round of Negotiations, 27
March 2017 [cit. 18. 4. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1639
10
European Commission: Commission publishes latest round report and EU proposals for trade agreement with
Mercosur, 10 April 2017, [cit. 18. 4. 2017], dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1644
11
European Commission: EU and Japan conclude 18th round of trade talks, 10 April 2017 [cit. 18. 4. 2017],
dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1649
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