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Prodloužení záchranného programu Řecka
Hlavním tématem na konci června bylo vyjednávání představitelů Řecka se zástupci věřitelů
ohledně prodloužení záchranného programu. Dle dohody z konce února měli představitelé
Řecka předložit návrh reforem, aby mohlo dojít k uvolnění poslední části finančního
záchranného balíku ve výši 7,2 mld. eur. 1 Do konce června k dohodě nedošlo, Řecko tak již
dále není schopno platit své závazky (především se to týká splátky MMF). Ministři financí
eurozóny (Euroskupina) odmítli prodloužit řecký záchranný program, především z důvodu
vyhlášení referenda týkajícího se návrhu dohody, který Řecku předložili věřitelé. Navzdory
referendu, které se má uskutečnit v neděli 5. července, budou jednání s věřiteli pokračovat i
počátkem července. 2

Euroskupina
Kvůli vývoji jednání s Řeckem byla odsunuta volba nového předsedy Euroskupiny. Ta se
měla konat v červnu, zatím je odložena na červenec. Euroskupinu v současnosti vede
nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem, který bude i v nadcházející volbě
kandidovat. Druhým kandidátem je španělský ministr hospodářství Luis de Guindos. Jeroen
Dijsselbloem vede Euroskupinu již od roku 2013, přičemž předsednictví přebral
po současném předsedovi Evropské komise (EK) Jean-Claude Junckerovi. Ten vedl
Euroskupinu 8 let. Dijssleblboem je favoritem také v nadcházející volbě, navzdory faktu, že
německá kancléřka Angela Merkelová již podpořila jeho španělského protikandidáta.
Výhodou současného předsedy jsou jeho zkušenosti s vedením Euroskupiny v období krize,
naopak Luis de Guindos může argumentovat úspěšnou ekonomickou politikou Španělska
v období ekonomické krize. 3
Poplatky za používání mobilního telefonu v zahraničí (Roaming)
Koncem června uzavřelo lotyšské předsednictví předběžnou dohodu s Evropským
parlamentem týkající se roamingových poplatků a jejich odstranění. Podle ní by k tomuto
kroku v rámci zemí EU mohlo dojít od 15. června 2017, s tím, že poskytovatelé
telekomunikačních služeb budou mít možnost bránit se proti případnému zneužívání služby.
Dohoda ještě vyžaduje souhlas všech 28 členských zemí. 4 Týká se jak poplatků za roaming,
tak také ochrany otevřeného přístupu na internet (net neutrality rules). Maximální výši
poplatků za roaming omezuje EK již od roku 2007, podle dohody bych k jejich výraznému
snížení mělo dojít od května 2016. 5
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Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Po tom, co počátkem června americký Kongres odmítl udělit prezidentovi Baracku Obamovi
mandát (Trade Promotion Authority, TPA) k tomu, aby mohl vyjednávat mezinárodní dohodu
TTIP v tzv. zrychleném řízení (Fast track), tedy bez zasahování Kongresu, došlo k posunu.
Koncem června již Kongres schválil šestiletý mandát prezidenta k vyjednávání obchodních
dohod. Znamená to, že kromě TTIP může Barack Obama dokončit také vyjednávání obchodní
dohody se zeměmi Tichomoří a Asie tzv. Transpacifickou dohodu o partnerství (TransPacific Partnership, TPP). 6

Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Koncem června zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti za květen 2015. Oproti
minulému období nezaměstnanost v EU28 mírně poklesla, a to o 1 p.b. na úroveň 9,6 %,
v eurozóně zůstala stabilní na úrovni 11,1 %.

Zdroj: Eurostat

Nejnižší hodnota míry nezaměstnanosti byla v květnu zaznamenána v Německu (4,7 %),
nejvyšší naopak v Řecku (25,6 % v březnu 2015) a Španělsku (22,5 %). V České republice
byla míra nezaměstnanosti v květnu 5,9 %, což ve srovnání s okolními zeměmi představuje
nižší hodnotu (Německo 4,7 %, Rakousko 6,0 %, Polsko 7,8 %, Slovensko 11,8 %). 7
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