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Prohlubování Hospodářské a měnové unie (Economic and Monetary Union, EMU)
V návaznosti na v březnu zveřejněnou Bílou knihu o budoucnosti Evropy 1 představila Evropská
komise v rámci tzv. diskusního dokumentu další možné kroky směřující k prohloubení EMU.
Cílem dokumentu je rozproudit debatu o společné vizi týkající se budoucnosti EMU. 2 Jako první
krok navrhuje Komise dokončení skutečné finanční unie. Je tak potřeba dokončit budování
bankovní unie a unie kapitálových trhů a následně dospět k dohodě o dalším postupu v této
oblasti. Dalším krokem, který navrhuje Evropská komise, je dosažení integrovanější
hospodářské a fiskální unie. Členské země by tak mohly prohloubit již současné nástroje jako
např. koordinace hospodářských politik v rámci evropského semestru, přičemž dokument
nastiňuje také několik dalších možností. Třetím krokem jsou změny v oblasti posílení
demokratické odpovědnosti a institucí eurozóny, kde Komise jako o možných změnách hovoří
např. o přehodnocení rovnováhy mezi Komisí a Euroskupinou a případném jmenování jejího
stálého předsedy. Pozdější debata by se také mohla týkat např. řízení subjektu pro správu
finančních prostředků eurozóny. 3
Unie kapitálových trhů (Capital Market Union, CMU)
Komise představila hodnocení plnění akčního plánu CMU 4, který je součástí investičního plánu
Juckerovy Komise na podporu zaměstnanosti a investic, v polovině období. Podle Komise je
plnění plánu uspokojivé, dosud byly provedeny téměř dvě třetiny všech plánovaných opatření.
V rámci akčního plánu z roku 2015 Komise chystá ještě předložit zbývající legislativní návrhy
týkající se celoevropského osobního penzijního produktu, rámce EU pro kryté dluhopisy a práva
v oblasti cenných papírů. 5
Společně s hodnocením představila Komise také 9 nových prioritních opatření na další období
a jejich harmonogram:
⋅ „posílit pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, aby se zefektivnil
soustavný dohled v celé EU i mimo ni;
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Více k Bílé knize o budoucnosti Evropy viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 3. do 15. 3.
2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 7/2017. březen 2017. Dostupné z
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EUbusiness: EU maps out road to deeper Monetary Union. 01 June 2017 [cit. 16. 6. 2017]. Dostupné z
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Evropská komise: Komise představila možné další kroky k prohloubení evropské hospodářské a měnové unie.
31. Května 2017 [cit. 15. 6. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1454_en.htm
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Více k akčního plánu na vytvoření CMU viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 9. Do 30. 9.
2015. Parlamentní institut, září 2015. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77920
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Evropská komise: Komise bilancuje práci na unii kapitálových trhů a plánuje další opatření. 8. června 2017 [cit.
16. 6. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_cs.htm
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⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅

⋅

zajistit přiměřenější regulatorní prostředí pro kotování malých a středních podniků
na veřejných trzích;
přezkoumat obezřetnostní přístup k investičním společnostem;
zhodnotit účelnost unijního rámce pro udělování licencí a tzv. passporting u činností
v oblasti finanční technologie;
prezentovat opatření na podporu sekundárních trhů pro úvěry v selhání a prozkoumat
legislativní iniciativy k posílení schopnosti zajištěných věřitelů získat zpět hodnotu
ze zajištěných úvěrů společnostem a podnikatelům;
zajistit reakci na doporučení, která vydala odborná skupina na vysoké úrovni pro
udržitelnost financí;
usnadnit přeshraniční šíření alternativních investičních fondů a subjektů kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů a také dohled nad těmito subjekty;
vydat pokyny ke stávajícím pravidlům EU pro zacházení s přeshraničními unijními
investicemi a poskytnout odpovídající rámec pro přátelské urovnávání investičních
sporů;
navrhnout ucelenou strategii EU, pokud jde o opatření na podporu rozvoje místních a
regionálních kapitálových trhů.“ 6

Makroekonomický ozdravný program Řecka
Zasedání Euroskupiny, kterého se zúčastnila také generální ředitelka Mezinárodního měnového
fondu (IMF), se opět věnovalo makroekonomickému ozdravnému programu Řecka. Ministři
financí eurozóny uvítali přijetí politického balíčku, který byl domluven mezi řeckou vládou a
zástupci institucí, a který obsahuje jak opatření cílící na strukturální nerovnováhu řeckých
veřejných financí, tak také např. reformy zvyšující potenciální růst řecké ekonomiky a posilující
sociální zabezpečení, reformy pracovního trhu a další. Také pochválili řeckou vládu a Komisi
za mimořádnou mobilizaci prostředků z evropských fondů na podporu zaměstnanosti a růstu
v celkové výši téměř 11 mld. eur od července 2015. Ministři financí také podpořili snahu řecké
vlády a evropských institucí o vytvoření Národní rozvojové banky (National Development Bank),
jejíž úkolem má být koordinace implementace rozvojových a ekonomiku stimulujících činností.7
Zasedání se věnovalo také dluhové strategii Řecka. Řecká vláda musí plnit podmínky snižování
zadlužení a zachovat primární přebytek na úrovni 3,5 % HDP až do roku 2022. Ministři financí
zase potvrdili a upřesnili střednědobá dluhová opatření z května 2016 8, které jsou připraveni
poskytnout po skončení programu. Mělo by se jednat o opatření týkající se prodloužení
splatnosti dluhu, odložení úroků a amortizace, a to až na 10 let, nebo např. také tzv.
mechanismus úpravy operačního růstu (operational growth adjustment mechanism) k úpravě
podmínek řecké půjčky ze systému Evropského nástroje finanční stability (EFSF – předchůdce
6

Tamtéž
Eurogroup: Eurogroup statement on Greece. 15/06/2017 [cit. 19. 6. 2017]. Dostupné z
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http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88063; a Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do
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Evropského stabilizačního mechanismu, ESM). Tedy např. v případě vyššího ekonomického
růstu Řecka by mohlo dojít k rychlejšímu splacení půjčky, nebo v případě menšího
ekonomického růstu by mohlo dojít k dalšímu odložení splátek apod. Tyto nástroje budou
implementovány v případě potřeby po ukončení současného programu pomoci, za podmínky
jeho úspěšné realizace. V dlouhodobém horizontu ministři financí zemí eurozóny potvrdili
závazek pokračovat v podpoře Řecku také v případě nepříznivějšího scénáře, než je
předpokládán. 9
Vzhledem k této dohodě a také plnění podmínek programu Řeckem očekává se uvolnění další
částí finanční pomoci ve výši 8,5 mld. eur. 10
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