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Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Koncem července skončila lhůta pro podávání návrhů na přemístění dvou agentur EU, jež
v současnosti sídlí ve Spojeném království: Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking
Authority, EBA) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). V srpnu tak začala Komise
posuzovat jednotlivé nabídky, a to podle předem stanovených a zveřejněných kritérií, mezi
které patří např. včasná dostupnost vhodných a funkčních prostor, dostupnost daného místa,
školy pro děti zaměstnanců, přístup na trh práce a ke zdravotní péči ad. 1 Na umístnění
Evropského orgánu pro bankovnictví bylo předloženo celkem 8 nabídek. 2 Svou nabídku
na umístnění agentury EBA v Praze zaslala i Česká republika. EBA je nezávislou agenturou EU,
jejímž úkolem je zajišťování finanční stability v EU a fungování bankovnictví. EBA je součásti
Evropského systému dohledu nad finančním trhem (European system of Financial Supervision,
ESFS). 3 Výsledky posuzování budou zveřejněny 30. září 2017. 4
10 let od začátku finanční krize
Při příležitosti výročí 10 let od vypuknutí globální finanční a hospodářské krize vydala Komise
tiskové prohlášení a přehledové materiály 5 reflektující vývoj posledních 10 let a zvládnutí krize.
Před 10 lety jako první významná banka BNP Paribas uznala dopad expozice na trzích
podřadných hypotečních úvěrů a musela ohrožené finanční prostředky zmrazit. 6 Následovala
1

Postup vedoucí k rozhodnutí o přesunu Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu pro
bankovnictví v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. [online]. Brusel 22. června 2017 [cit. 31. 8.
2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2017/06/22-eucoprocedure-agencies_pdf/
2
Jednotlivé nabídky jsou dostupné zde: Rada Evropské unie: Nabídky na umístnění Evropského orgánu pro
bankovnictví (EBA). [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/relocation-ukbased-agencies/eba/
3
EBA: About us. [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z http://www.eba.europa.eu/aboutus;jsessionid=F1C3A10965492C385B05126561E08380
4
Evropská komise: Evropská komise začne hodnotit nabídky členských států na umístění Evropské agentury pro
léčivé přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví. Brusel 1. srpna 2017 [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2202_cs.htm
5
Factsheet – EMU toolbox – 10 years since the crisis. [cit. 1. 9. 2017]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2401/en/Factsheet%20-%20EMU%20toolbox%20%2010%20years%20since%20the%20crisis.pdf
Factsheet – In numbers – 10 years since the crisis. [cit. 1. 9. 2017]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-2401/en/Factsheet%20-%20In%20numbers%20%2010%20years%20since%20the%20crisis.pdf
2007-2017 – Timeline of EU actions. [cit. 1. 9. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/attachment/IP-172401/en/2007-2017%20-%20Timeline%20of%20EU%20actions.pdf
6
EU recovery resilient as economy turns the corner. EUbusiness [online]. 14 August 2017 [cit. 1. 9. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/eu-economy.98es/
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tak krize finanční, bankovní, dluhová a nakonec i hospodářská. V současnosti ekonomika EU již
5 po sobě následujících let roste, nezaměstnanost je nejnižší od roku 2008. Z 8 členských zemí,
kterým musela být poskytnuta finanční pomoc, se v makroekonomickém záchranném
programu nachází již pouze Řecko. V reakci na krizi se výrazně proměnila také podoba
Hospodářské a měnové unie. Došlo ke změně regulace finančního sektoru, správy
ekonomických záležitostí, institucionálních a právních rámců. Pomoci se dostalo zemím
v potížích, zlepšen byl stav veřejných financí členských zemí. Zavedeny byly nové nástroje
bankovního dohledu nebo podpory strukturálních reforem a mnoho dalších opatření. Podle
místopředsedy komise Valdise Dombrovskise je však je potřeba pokračovat v započatém úsilí a
dobudovat finanční unii, podporovat konvergenci a pracovat na udržitelnosti veřejných financí.7
Obchodní politika
Antidumpingová opatření
Po osmi měsících šetření, které potvrdilo prodej za uměle nízké ceny, oznámila Komise uložení
prozatímního antidumpingového opatření na korozivzdornou ocel (za tepla galvanizovanou
ocel) s Číny. Na tyto výrobky tak budou uvalena antidumpingová cla až do výše 28,5 %. Jedná
se o další z několika opatření vůči čínským ocelovým výrobkům, jež už Komise přijala.
V následujícím půlroku Komise rozhodne, jestli tato opatření budou definitivní. 8

7

Evropská komise? 10 let od vypuknutí krize: Zpět k oživení díky rozhodným opatřením EU. Brusel 9. srpna 2017
[cit. 1. 9. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_cs.htm
8
European Commission: The European Commission imposes provisional anti-dumping duties on steel products
from China. 11th August 2017 [cit. 31. 8. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1706
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