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Projev prezidenta Francie Emmanuela Macrona a jeho vize vývoje EU
Ve svém očekávaném projevu o vývoji EU vyzval Macron k vytvoření tzv. vícerychlostní Evropy.
Spolupráci by členské země měly prohloubit ve vícero oblastech, jako např. zahraniční politika,
obrana a bezpečnost. V ekonomické oblasti navrhnul vytvoření postu ministra financí a
společného rozpočtu pro země eurozóny. 1 Reforma institucí by měla vést ke snížení počtu
Komisařů na 15 a polovina poslanců Evropského parlamentu by se mohla volit z mezinárodních
kandidátek. Společný rozpočet by se mohl plnit ze zdanění mezinárodních finančních transakcí
a příjmem, jenž by podpořil rozvoj tzv. čistých technologií, by mohla být uhlíková daň. Ve svém
projevu otevřel také více konfliktní témata jako např. sblížení daní ze zisku firem napříč
členskými stranami v rámci stanovení daňového pásma, ve kterém by se výše daně pohybovala.
Toto dlouhodobě odmítají zejména chudší země EU. 2
Plán reformy unie a eurozóny
Svůj plán reformy unie chce představit také předseda Evropské rady Donald Tusk. Ve svém
projevu na Digitálním Summitu v Tallinnu přislíbil představení konkrétního pracovního plánu
na nejvyšší úrovni pro tento a příští rok (tzv. Leaders Agenda 2017/2018). 3 Plán bude zahrnovat
kromě jiného také např. spuštění trvalé posílené spolupráce v obraně do konce roku 2017,
summit eurozóny k dalšímu prohlubování hospodářské a měnové unie v prosinci a také např.,
summit se zeměmi západního Balkánu v průběhu Bulharského předsednictví. 4 Plán chce Tusk
1

Macron: Země EU, které chtějí dělat víc, nesmí nikdo zdržovat. Euroskop [online]. 27. 09. 2017 [cit. 2. 10. 2017].
Dostupné z https://www.euroskop.cz/8953/29720/clanek/macron-zeme-eu-ktere-chteji-delat-vic-nesmi-nikdozdrzovat/
2
Šafaříková, K., Sblížení daní, rozpočet, armáda, výuka jazyků. Macron nastínil svou vizi jedné Evropy. Denní
menu. Respekt. 26. 9. 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z https://www.respekt.cz/denni-menu/dane-rozpocetarmada-vyuka-jazyku-macron-nastinil-svou-vizi-eu
3
European Council: Remarks by President Donald Tusk after the Tallinn Digital Summit. 29/09/2017 [cit. 2. 10.
2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/29-tusk-pressconference-tallinn/
4
Tusk představí polán reformy unie a eurozóny. Osobně chce jednat se všemi členskými zeměmi. E15 [online].
29. září 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/tusk-predstavi-plan-reformyunie-a-eurozony-osobne-chce-jednat-se-vsemi-clenskymi-zememi-1338024
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diskutovat se všemi nejvyššími představiteli jednotlivých členských zemí. Tyto debaty zahájil již
v průběhu summitu v Tallinnu. 5
Digitální summit v Tallinnu
Estonské předsednictví zorganizovalo na konci září digitální summit, na kterém se účastnili
nejvyšší představitelé států a vlád EU. Cílem summitu bylo zahájení diskuse na nejvyšší úrovni
týkající se plánů pro digitální inovace. 6 Při této příležitosti informoval předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker o současném stavu budování Jednotného digitálního trh (DSM).
Od začátku svého mandátu představila současná Komise 43 iniciativ (z toho 24 legislativních
návrhů), jež mají vést k dobudování DSM. Přijato však bylo zatím pouze 6 legislativních návrhů. 7
Juncker vyzval členské země k plnění svých závazků v digitální oblasti.8
Zdanění digitální ekonomiky
Komise představila novou agendu týkající zdanění digitální ekonomiky, jejímž cílem je
zabezpečit jednotný přístup zemí ke zdanění digitálních společností, které bude spravedlivé,
podporující růst a také povede k dokončení jednotného digitálního trhu. Konkrétní návrhy
pravidel plánuje Komise představit na jaře 2018. Podle komisaře pro hospodářské a měnové
záležitosti, daně a celní unii Pierrea Moscoviciho bylo vždy cílem Komise zajistit, aby jednotlivé
firmy platily spravedlivý podíl daní tam, kde generují profit. Digitální firmy však generují profit
od milionů uživatelů po celém světě, i když v dané zemi nejsou fyzicky přítomny. Proto současný
rámec zdanění neodpovídá realitě. Komise se plánuje nejdříve zaměřit na prosazování reformy
mezinárodních daňových pravidel, která by lépe propojila místo vytvoření hodnoty s místem
jejího zdanění. EU by tak měla přijít s jednotnou pozici, kterou bude moci dále prosazovat
ve zprávě OECD pro G20. 9 V případě, že v otázce nedojde k posunu na celosvětové úrovni, měla
by EU zavést vlastní řešení pro zdanění zisků digitálních společností. Nabízí se využití
v současnosti diskutovaného návrhu společného konsolidovaného základu daně (Common
Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) 10, do kterého by zdanění digitální ekonomiky mohlo
být včleněno. 11

5

Tusk, D., Letter from President Donald Tusk to EU Leaders ahead of their informal diner in Tallinn. 21
September 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/09/pdf/Tallinn-Letter-from-President-Tusk_pdf/
6
European Council: Tallin Digital Summit, 29/09/2017. 29/09/2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/council/tallinn-digital-summit/
7
European Commission: Key messages of President Juncker to Heads of State or Government in Tallinn on the
State of Play of the Digital Single Market. 29 September 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3605_en.htm
8
European Commission: Prsident Juncker attends Digital Summit in Tallinn. 29 September 2017 [cit. 2. 10. 2017[.
Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-attends-digital-summit-tallinn-2017-sep29_en
9
Digital economy must gear up for EU tax reform. EUbusiness [online]. 22 September 2017 [cit. 2. 10. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/tax-digital.21rc/
10
CCCTB je obsaženo v návrhu reformy korporátních daní, kterou představila Komise v říjnu 2016. Přehled
ekonomických událostí v EU za období od 16. 10. do 31. 10. 2016. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 20/2016.
říjen2016 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88932
11
European Commission: Taxation: Commission sets out path towards fair taxation of the Digital Economy. 21
September 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3305_en.htm
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Ekonomický vývoj v Řecku
Řecká vláda snížila deficit pod 3 % HDP a Rada tak uzavřela proceduru při nadměrném schodku.
Řecko zlepšilo stav svých veřejných financí z deficitu 15,1 % HDP v roce 2017 až na přebytek
0,7 % HDP v roce 2016. Pro rok 2017 je předpovídán malý deficit, fiskální výhled na další roky
však očekává další zlepšení. Celkový ukazatel poměru dluhu k HDP dosáhl v minulém roce 179 %
HDP. Řecko je nadále v makroekonomickém ozdravném programu, a to až do srpna 2018,
po něm bude následovat post-programový dohled. 12
Stav Unie v roce 2017: nová průmyslová strategie
Ve svém projevu o stavu unie 13 představil Jean-Claude Juncker také novou průmyslovou
strategii, jejímž cílem je posílení a konkurenceschopnost průmyslu pomocí inovací, digitalizace
a dekarbonizace. Obnovená strategie má propojit již stávající i nové iniciativy. Stanovuje také
pravidelná průmyslová fóra: každoroční Den evropského průmyslu (Industry Day) a jednání
u kulatého stolu na vysoké úrovni (High Level Industrial Round table). 14 Hlavní prvky strategie
zahrnují:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

Komplexní balíček opatření k posílení odvětví kybernetické bezpečnosti
Návrh nařízení o volném toku jiných než osobních údajů
Soubor opatření týkajících se oběhového hospodářství
Soubor iniciativ na modernizaci duševního vlastnictví
Iniciativa pro zlepšení fungování zadávání veřejných zakázek
Rozšíření agendy dovedností o nová průmyslová odvětví (zelené technologie, obnovitelné
zdroje energie, ale i stavebnictví, ocelářství ad.)
Strategie pro udržitelné finance (nasměrování kapitálu do udržitelných investic)
Iniciativy pro vyváženost a progresivitu obchodní politiky
Revidovaný seznam kriticky důležitých surovin (u nichž Komise přispívá k zajištění dodávek)
Návrhy na zavádění čisté, konkurenceschopné a propojené mobility (včetně zpřísnění norem
emisí CO2 z osobních a užitkových vozidel) 15

Unie kapitálových trhů: Balíček pro posílení finančního dohledu
Komise představila balíček iniciativ k vytvoření silnějšího a integrovanějšího evropského
finančního dohledu pro Unii kapitálových trhů. V návaznosti na finanční krizi byly vytvořeny
Evropské orgány odhledu (ESA) 16 a Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Současné návrhy
12

Council of the EU: Greece’s finances stabilised, the excessive deficit procedure is closed. 25/09/2017 [cit. 2.
10. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/09/25-greece-financesstabilised/
13
Více k projevu viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2017. Parlamentní institut.
Eurozóna+ č. 24/2017. září 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=119236
14
Innovation focus for EU’s new industrial strategy. 19 September 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/industrial-pol.18de/
15
Evropská Komise: Stav Unie v roce 2017 – Strategie průmyslové politiky: Investice do inteligentního,
inovativního a udržitelného průmyslu. 18. září 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-3185_cs.htm
16
Např. Evropská bankovní agentura (European Banking Authority, EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
(European Securities and Markets Authority, ESMA) atd.
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jsou zaměřeny na podporu integrace kapitálových trhů, posílení koordinace orgánů dohledu
napříč EU, zlepšení mandátu, koordinace, správy a financování orgánů dohledů ESA a rozšíření
dohledu nad kapitálovými trhy Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA). 17
Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Evropská komise zveřejnila posouzení nabídek 18 na umístění Evropského orgánu
pro bankovnictví, o nějž se rovněž uchází Praha. Jednotlivá kritéria nebyla vážena a Komise
rovněž neuvádí pořadí jednotlivých uchazečů. Praha nabídla jako sídlo EBA plánovanou budovu
na Pankráci, která má být dokončena v roce 2019, prostory by tak mohly být lehce přizpůsobeny
potřebám agentury. Hodnocení 19 Prahy oceňuje právě dostatečné prostory a dopravní
dostupnost, postrádá ale podrobnosti o dostupnosti školek nebo lékařské péče pro partnery a
děti zaměstnanců. 20 Na základě výsledků posouzení se uskuteční politická diskuse a konečné
rozhodnutí má být přijato na zasedání Rady pro obecné záležitosti v listopadu 2017. 21
Obchodní politika
Komplexní obchodní a hospodářská dohoda s Kanadou CETA (Comprehensive Economic and
Trade Agreement)
Po schválení v Evropském parlamentu a v Radě vstoupila CETA v platnost 21. září v prozatímním
režimu. V plném rozsahu však vstoupí v platnost až, když dojde k její ratifikaci ve všech členských
zemích. 22 V prozatímním režimu budou uplatňovány pouze ty části, které spadají do výluční
pravomoci EU (tedy předběžná aplikace se netýká např. systému řešení investičních sporů ICS,
nebo oblasti některých finančních služeb).
Obchodní dohoda s Indonésií (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA)
V polovině září se uskutečnilo 3. kolo vyjednávání o obchodní smlouvě mezi EU a Indonésií.
Strany pokročily k debatě na základě textových návrhů téměř ve všech kapitolách. Další kolo se
uskuteční začátkem roku 2018 v Indonésii. Identifikovány byly rozdílné postoje týkající se
vývozních cel, energie a surovin, státních podniků, ustanovení týkající se systému
mezinárodního soudu, přístup na trh veřejných zakázek nebo sanitárních a fytosanitárních
17

European Commission: Creating a stronger and more integrated European financial supervision for the Capital
Markets Union. 20 September 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-173308_en.htm
18
Nabídky byly posuzovány podle předem stanovených kritérií. Viz Přehled ekonomických událostí v EU za
období od 1. 8. do 31. 8. 2017. Parlamentní institut. Eurozóna+ č. 22/2017. září 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné
z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=119090
19
Souhrn hodnocení je k dispozici zde: European Banking Authority Relocation – General Assessment Summary.
30. 09. 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eba-relocation-generalassessment-summary.pdf
20
Prahy by mohla hostit evropskou bankovní agenturu. Postrádá ale zázemí, říká komise. E15 [online]. 1. října
2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/praha-by-mohla-hostit-evropskoubankovni-agenturu-postrada-ale-zazemi-rika-komise-1338042
21
Evropská komise: Evropská komise zveřejnila posouzení nabídek na umístění Evropského orgánu pro
bankovnictví a Evropské agentury pro léčivé přípravky, které mají v současné době sídlo ve Spojeném království.
30. září 2017 [cit. 2. 10. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3583_cs.htm
22
Evropská komise: Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou vstupuje v platnost. 20. září 2017 [cit. 3. 10. 2017].
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_cs.htm
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záležitosti. 23 Po ukončení 3. kola vyjednávání o obchodní smlouvě zveřejnila Komise také
8 původních textových návrhů, které EU předložila Indonésii před začátkem kola. 24

23

European Commission: Report of the 3rd round of negotiations for a Free Trade Agreement between the
European Union and Indonesia. 11-15 September 2017, Brussels [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156114.PDF
24
European Commission: Commission publishes report and text proposals following third negotiation round with
Indonesia. 29 September 2017 [cit. 3. 10. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1729&title=Commission-publishes-report-and-textproposals-following-third-negotiation-round-with-Indonesia
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