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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 6. do 15. 6. 2015
Evropský fond pro strategické investice (European Fund for Strategic Investments, EFSI)
Rada potvrdila dohodu lotyšského předsednictví s Evropským parlamentem týkající se EFSI,
která byla dosažena koncem května.1 EFSI tak bude zřízen v rámci Evropské investiční banky
(European Investment Bank, EIB) na základě její dohody s Evropskou komisí (EK). Pro
počáteční období tří let budou z fondu podpořeny různé projekty v oblastech dopravy,
energetiky, infrastruktury, vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví a rizikového financování
malých a středních podniků, a to bez sektorové nebo regionální prealokace. EFSI tak doplní
současný systém evropských fondů a činnost EIB. Před ukončením tříletého období Komise
zveřejní nezávislé hodnocení dosažených výsledků, na základě něhož má být případně
rozhodnuto o jeho pokračování.2
Další zemí, která se rozhodla přispět do EFSI je Slovensko. To přispěje částkou 400 mil. eur.
Jedná se již o sedmou zemi (Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko a Polsko),
která se rozhodla participovat na investičním fondu.3

Energetická unie (Energy Union)
Počátkem června došlo k podpisu několika politických prohlášení, která by měly vést k
propojování trhů s energií a tím vytvoří energetické unie. První memorandum, které se týká
posílení propojení baltského trhu s energií, podepsaly baltské země (Estonsko, Finsko,
Německo, Lotyšsko, Litva, Polsko Švédsko a Norsko) a EK. Prohlášení o regionální
spolupráci při zabezpečování dodávek elektřiny podepsalo 12 evropských zemí (Německo,
Dánsko, Polsko, Česko republika, Rakousko, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko,
Švédsko, Švýcarsko a Norsko). Země se zavázaly k lepší koordinaci vnitrostátních
energetických politik, především co se týče zabezpečení dodávek, využívání elektrických sítí,
obnovitelné energie a energetických trhů. Poslední memorandum podepsalo šest zemí
(Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Lucembursko a Nizozemsko) a jeho cílem je
především bezpečnost dodávek, flexibilita a integrace trhů.4

Jednotný digitální trh (Digital Single Market, DSM)
Ministři spravedlnosti zemí EU podpořili návrh Komise týkající se nových harmonizovaných
pravidel pro ochranu údajů. Ty mají být dalším krokem k vytvoření Jednotného digitálního
trhu v Evropě. Ministři spravedlnosti se shodli na pěti zásadách, na kterých má být konečný
návrh dohody postaven: stejná pravidla pro všechny (jednotný soubor pravidel platný v celé
EU), silnější a nová pravidla (např. silnější právo „být zapomenut“), stejná pravidla také pro
firmy se sídlem mimo EU, rozsáhlejší pravomoci pro vnitrostátní orgány na ochranu údajů a
zásada jednoho místa (možnost jednat pouze s domácím orgánem nikoliv s 28 evropskými
orgány). Cílem je dokončit jednání o podobě konečné dohody do konce roku 2015.5
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Hodnocení ekonomického vývoje v Portugalsku (Second post-programme surveillance
mission to Portugal)
Zástupci Evropské komise (EK) a Evropské centrální banky (ECB) uskutečnili v první
polovině června druhou kontrolní návštěvu Portugalska po ukončení záchranného programu
(second post-programme surveillance mission). Návštěva také sloužila jako monitoring v
rámci procedury EU při makroekonomických nerovnováhách (EU Macroeconomic
Imbalance Procedure).
Od ukončení záchranného programu se ekonomická situace v Portugalsku nadále zlepšuje.
Pokračuje oživování ekonomických aktivit (export, domácí poptávka, podmínky trhu práce
atd.) a zvyšování ekonomického růstu. Zlepšuje se rovněž situace bankovního sektoru.
Ekonomické oživení je však brzděno makroekonomickými nerovnováhami. Je proto potřeba
pokračovat v úsilí o snižování strukturálního deficitu a v reformním programu, který podpoří
tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost země.6

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Začátkem června mělo v Evropském parlamentu proběhnout hlasování o nezávazných
doporučeních pro další vyjednávání o TTIP. Vzhledem k přetrvávajícím neshodám týkajících
se mechanismu řešení sporů mezi investory a státy (Investor-State Dispute Settlement, ISDS)7,
se hlasování nakonec neuskutečnilo, jelikož panovali obavy, že by návrh nebyl podpořen.
Oficiálně byl odklad zdůvodněn více než 200 pozměňovacími návrhy. Nový termín hlasování
není zatím stanoven.8
Problémy má TTIP také ve Spojených státech. Americký prezident nedostal mandát Kongresu
(Trade Promotion Authority, TPA) k tomu, aby mohl vyjednávat v tzv. zrychleném řízení
(Fast track).9 Je tak nepravděpodobné, že se podaří smlouvu dojednat ještě za působení
prezidenta Baracka Obamy.10

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Na začátku června zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti za duben 2015. Oproti
minulému období zůstala v EU28 míra nezaměstnanosti stejná, ve výši 9,7 %, v eurozóně se
snížila z 11,2 % na 11,1 %.
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Zdroj: Eurostat

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti byly v březnu zaznamenány v Německu (4,7 %,
nejvyšší naopak v Řecku (25,4 % v únoru 2015) a Španělsku (22,7 %). V České republice
byla míra nezaměstnanosti v dubnu 5,9 %, což ve srovnání s okolními zeměmi představuje
nižší hodnotu (Německo 4,7 %, Rakousko 5,7 %, Polsko 7,9 %, Slovensko 12,1 %).11
Podle údajů Eurostatu roční míra inflace v květnu roku 2015 vzrostla, a to na úroveň 0,3 %
v eurozóně i EU28.

Zdroj: Eurostat
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Deflaci v květnu zaznamenalo 8 členských států, konkrétně Kypr (-1,7 %), Řecko (-1,4 %),
Slovinsko (-0,8 %), Polsko (-0,6 %), Bulharsko (-0,3 %) a Litva a Slovensko (oba -0,1 %). V
ostatních členských státech byla v květnu inflace, nejvíce v Rumunsku a na Maltě (oba 1,3
%), v Lotyšsku (1,2 %), Portugalsku a Rakousku (oba 1,0 %). V České republice v květnu
inflace vzrostla na hodnotu 0,7 %, což je v porovnání s okolními státy spíše vyšší hodnota, v
Polsku a na Slovensku byla v květnu zaznamenána deflace (Polsko -0,6 %, Slovensko -0,1
%), v Německu a Rakousku inflace (Německo 0,7 %, Rakousko 1,0 %).12
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