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Rozpočtový plán Německa
Německo předložilo aktualizovaný návrh rozpočtového plánu za rok 2018. Evropská Komise
uvedla, že návrh rozpočtu Německa je v souladu s požadavky preventivní složky Paktu o stabilitě
a růstu (SGP). Euroskupina konstatovala, že členské státy, které překonaly své střednědobé
rozpočtové cíle, by mohly využít příznivé rozpočtové situace, aby upřednostňovaly investice
určené k posílení potenciálního růstu při současném zachování dlouhodobé udržitelnosti
veřejných financí.1
Hospodářské sankce vůči Rusku
Dne 5. července 2018 Rada prodloužila hospodářské sankce zaměřené na konkrétní odvětví
ruského hospodářství až do 31. ledna 2019. Toto rozhodnutí následovalo po dohodě prezidenta
Macrona a kancléřky Merkel na zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 o stavu
provádění Minských dohod, na něž se sankce vztahují. Opatření se zaměřují na finanční,
energetický a obranný sektor a na oblast zboží dvojího užití.2 Hospodářské sankce3 zahrnují
omezení přístupu na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro pět hlavních ruských
většinových státních finančních institucí a jejich většinově vlastněných dceřiných společností
mimo EU, jakož i tři hlavní ruské energetické společnosti. Dále uloží zákaz obchodu se zbraněmi,
zavede zákaz vývozu zboží dvojího užití pro vojenské použití nebo vojenských koncových
uživatelů v Rusku, omezí ruský přístup k určitým citlivým technologiím a službám, které lze
využít k získání ropy. Délka trvání sankcí souvisí s úplným prováděním Minských dohod ze dne
19. března 2015, které se mělo uskutečnit do 31. prosince 2015. Protože k tomu nedošlo,
sankce zůstaly zachovány.4
Ekonomický růst v EU
Ekonomický růst Evropské unie bude pokračovat i v následujícím roce. V letošním roce se
odhaduje v průměru na 2,1 % a v příštím roce na 2 %, dle nejnovějších ekonomických prognóz
EU. Negativně by jej mohlo ovlivnit narůstající obchodní napětí s USA. Průběžná ekonomická
prognóza Evropské komise ukazuje, že po pěti po sobě jdoucích čtvrtletích intenzivního rozvoje
se hospodářská dynamika v první polovině roku 2018 zmírnila, a v EU a eurozóně je nyní o 0,2
procentního bodu nižší než ukazovaly jarní prognózy.5 Očekává se, že dynamika růstu bude
ve druhé polovině tohoto roku posílena, jelikož se situace na trhu práce zlepšuje, dluh
1

Consilium EU, Eurogroup statement on the updated draft budgetary plan of Germany for 2018, 2. 7. 2018. ZDE
Původně byly zavedeny 31. července 2014 po dobu jednoho roku v reakci na opatření Ruska, která destabilizují situaci na Ukrajině. Dále je EU
posílila v září 2014.
3 Vedle těchto hospodářských sankcí je v reakci na krizi na Ukrajině zavedeno několik opatření EU, včetně cílených individuálních omezujících
opatření, konkrétně zákazu udělování víz a zmrazení aktiv.
4
Consilium EU, Russia: EU prolongs economic sanctions by six months, 5. 7. 2018. ZDE
5 V celosvětovém měřítku zůstává růst solidní, ale míry jsou v jednotlivých zemích a regionech stále více diferencované.
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domácností klesá, důvěra spotřebitelů zůstává vysoká. Základní principy udržitelného
hospodářského růstu v EU a eurozóně stále platí.6 Zmírnění tempa růstu je zapříčiněno částečně
důsledkem dočasných faktorů, avšak v některých členských státech může také hrát roli nárůst
obchodního napětí, vyšší ceny ropy a politická nejistota. 7
Obchodní politika
Čína a obchodní politika vůči USA
Čína se chce s Evropskou unií na dvoustranném summitu domluvit na společném stanovisku
vůči současné obchodní politice Spojených států. Evropská unie se staví k myšlence jakési aliance
rezervovaně. Vicepremiér Lioua Che a ministr zahraničí Wang I navrhovali vytvoření společné
aliance a na oplátku nabídli otevření čínských trhů evropskému zboží. Evropská unie myšlenku
spojení odmítá. Ve dnech 16. a 17. července 2018 se v Pekingu uskuteční dvoudenní summit EU
a Číny.8
Cla na dovoz oceli do EU
Evropská unie schválila předběžná opatření navržená Evropskou komisí s cílem zamezit růstu
dovozu oceli do EU. Po uvalení cel na dovoz hliníku a oceli do USA se EU obává, že dovozci oceli
budou hledat nová odbytiště, jako náhradu za velký americký trh. Hlavní myšlenkou je zamezit
negativním dopadům přesunu obchodu, udržet tradiční nabídku a efektivní konkurenci na trhu
EU. Dovozci budou mít stanoveny kvóty, které se budou odvíjet dle výše dovozu za poslední
roky. Jakmile kvótu překročí, bude na další dovezené zboží uvaleno clo ve výši 25 procent.
S návrhem souhlasí 25 zemí EU, tři země se zdržely hlasování. Komise zahájila vyšetřování
týkající se výrobků z 28 druhů oceli a hodnotila dopady změn na trhu. Dovoz se zvýšil z 18,8
milionu tun v roce 2013 na 30,6 milionu tun za rok 2017 a výrazně překročil růst domácí
produkce. Mezinárodní pravidla umožňují uvalení prozatímních cel na dobu až 200 dní. EU
zavedla vlastní cla na americké zboží, jehož roční dovoz do EU dosahuje hodnoty 2,8 miliardy
eur (72,7 miliardy Kč), včetně například bourbonu a motocyklů. Se stížností se EU obrátila
na Světovou obchodní organizaci.9
Obchodní dohoda EU a Japonska
Evropská unie a Japonsko se dohodly na nové obchodní dohodě, která umožní evropským
společnostem využívat japonský trh. Rada přijala balíček rozhodnutí o dohodě o hospodářském
partnerství s Japonskem (EPA)10 a očekává se, že EU a Japonsko podepíší dohody na summitu
dne 17. července 2018 v Tokiu. Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) je obchodní dohoda,
která odstraní 99 % celních sazeb uvalených na evropské zboží, které se vyváží do Japonska.11
Dohoda vytvoří nové příležitosti pro evropské zemědělské produkty, odstraní stávající japonské
tarify na výrobcích (například sýr nebo víno), a zároveň ochrání práva duševního vlastnictví EU
na japonských trzích. Otevře trhy se službami a zpřístupní japonské nabídky evropským
společnostem. Je první obchodní dohodou, která zahrnuje konkrétní závazek k Pařížské dohodě
o klimatu. EPA je první rámcovou dohodou mezi EU a Japonskem. Usiluje o posílení spolupráce
6

V důsledku růstu cen ropy se inflace v letošním roce nyní odhaduje v průměru na 1,9 % v EU a 1,7 % v eurozóně. To představuje nárůst o 0,2
procentního bodu od jara letošního roku.
7
Eubusiness, Trade tensions with US hitting EU growth, 12. 7. 2018. ZDE
8 E15, Peking se chce spolčit s Evropskou unií v boji proti Trumpově obchodní politice, 3. 7. 2018. ZDE
9 E15, Země EU podpořily opatření Evropské komise na omezení dovozu oceli, 5. 7. 2018. ZDE
10 Obchodní jednání s Japonskem probíhala od března 2013. Na summitu EU-Japonsko ze dne 6. července 2017 se obě strany v zásadě dohodly
na hlavních prvcích dohody o volném obchodu, známé jako dohoda o hospodářském partnerství (EPA). Jednání o všech nevyřešených otázkách
byla uzavřena v prosinci 2017. EU a Japonsko založily strategické partnerství v roce 2001.
11 v současnosti činí přibližně 1 miliarda EUR
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a dialogu v celé řadě bilaterálních, regionálních a mnohostranných otázek. Zdůrazňuje společné
hodnoty a společné zásady, které tvoří základ pro dlouhodobou spolupráci mezi EU a
Japonskem jako strategickými partnery. Dohoda posiluje spolupráci v oblastech, jako je
bezpečnost, počítačová kriminalita, energetická bezpečnost, změny klimatu, spolupráce v oblasti
inovací, soudnictví a vymáhání práva.12

12

Consilium Europa: Council adopts decision to sign trade agreement, 6. 7. 2018. ZDE
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