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Francouzský statistický úřad INSEE informace o stavu tamní ekonomiky. HDP se
v prvním čtvrtletí roku 2013 snížil o 0,2 %, stejný pokles byl zaznamenán i
v posledním čtvrtletí roku 2012. Francie se tedy nachází opět v recesi.1
Nezaměstnanost za první kvartál činila 10,8 %. V květnu bylo bez práce 3,3
miliónů lidí, což je nejvíce za posledních 14 let.2
Ve dnech 27. a 28. června se v Bruselu konalo zasedání Evropské rady. Za Českou
republiku se dvoudenního setkání účastnil odstupující premiér Petr Nečas. Hlavní
témata summitu se týkala nezaměstnanosti mladých lidí, podpory hospodářského
růstu a bankovní unie. Na programu byla i podoba rozpočtu EU pro období 20142020.
Nezaměstnanost mladých lidí je pro Evropskou unii závažným problémem. Míra
nezaměstnanosti lidí do 25 let se vyšplhala k 23,5 %, což je téměř 7,5 milionů osob.
Předseda Rady EU Herman Van Rompuy upozornil, že míra nezaměstnanosti je
znepokojivě vysoká, přičemž se jedná o problém, který se nevyřeší přes noc. Proto
je potřeba přijmout okamžitá opatření, která pomohou vytvořit pracovní místa.
Evropská rada schválila na setkání v Bruselu komplexní plán pro boj
s nezaměstnaností týkajících se mladých lidí. V rámci konkrétních opatření (např.
Youth Employment Initiave nebo Youth Guarantee Schemes) se zástupci
jednotlivých zemí zavázali, že do čtyř měsíců zajistí čerstvým absolventům a
nezaměstnaným do 25 let adekvátní nabídku zaměstnání či stáže. Na řešení
problému bude v příštích dvou letech (2014-2016) vyčleněno 6 miliard eur.
Regiony, ve kterých je nezaměstnanost vyšší než 25 %, budou při čerpání
finančních prostředků upřednostňovány.3
Ekonomika se nachází v recesi tehdy, je-li hospodářský pokles zaznamenán dvě čtvrtletí za sebou.
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Další prioritou summitu v Bruselu byla otázka podpory malých a středních
podniků. Byl představen nový investiční plán pro Evropu zaměřený na obnovení
úvěrových toků v ekonomice. Herman Van Rompuy uvedl, že v rámci této priority
budou kombinovány finanční prostředky strukturálních fondů Evropské unie a
Evropské investiční banky (EIB). Evropská komise, Rada EU a Evropská
investiční banka se dohodly na řadě opatření, např. navýšení úvěrů EIB a
poskytování půjček malým a středním podnikům, užší spolupráci Komise a EIB při
sdílení finančních prostředků a rizik anebo posílení spolupráce mezi EIB a
národními bankami.4
Co se týče hospodářské a měnové unie, budou další jednání pokračovat v říjnu.
Evropská rada na summitu zhodnotila nedávno přijatá opatření pro posílení bank.
Před zahájením summitu byly Radou EU odsouhlaseny jednotný kontrolní
mechanismus bank (Single Supervisory Mechanism, SSM), odpovědnost Evropské
centrální banky nebo nástroj přímé rekapitalizace bank. Hlavní prioritou nadále
zůstává rozvoj bankovní unie, která by měla zajistit finanční stabilitu a snížit
roztříštěnost trhu.5
V rámci summitu došlo k politické dohodě o konečné podobě rozpočtu na období
2014-2020. Na struktuře rozpočtu se shodli zástupci Evropského parlamentu,
Komise a členských států. Celkový rozpočet EU bude ve výši 908 miliard eur. 6
S dosavadním rozpočtem představeným v únoru 2013 nesouhlasil Evropský
parlament, který se obával, že avizovaná částka nebude plně k dispozici. 7
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