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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2015
Návrh rozpočtu EU na rok 2016
V květnu představila Evropská komise návrh rozpočtu na rok 2016. 1 Následně v září Rada
jednomyslně přijala společný postoj k tomuto návrhu, který rovněž slouží jako mandát
lucemburskému předsednictví pro další jednání s Evropským parlamentem. V porovnání
s původním návrhem Evropské komise došlo ke snížení prostředků na platby o 1,4 mld. eur
(prostředků na závazky o 563,5 mil. eur). Prostředky rozpočtu mají podle Rady směřovat
na podporu inteligentního růstu (v platbách 65,9 mld. eur), udržitelného růstu – přírodních
zdrojů (55,6 mld. eur), bezpečnosti a občanství (2,2 mld. eur), globální Evropy (9,1 mld. eur)
a na správní výdaje orgánů EU (8,9 mld. eur). 2
Projev předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera ke stavu EU v roce 2015
Počátkem září (9. 9.) přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v Evropském
parlamentu svůj první projev ke stavu Evropské unie. Kromě aktuálních politických otázek
týkajících se např. imigrace a azylové politiky, se věnoval i ekonomickým tématům. Část
projevu věnoval Řecku a úloze Komise při jednáních o novém záchranném programu. Podle
Junckera by tento program mohl představovat nový začátek nejen pro Řecko, ale také
pro celou eurozónu. Ekonomická krize v Evropě podle předsedy Komise zatím neskončila, je
stále potřeba přijímat opatření, která povedou k růstu HDP a především ke snižování
nezaměstnanosti.
Svůj projev věnoval také budoucnosti eurozóny a EU. Unie podle něj potřebuje více jednoty,
kterou v ekonomické oblasti představují investice do jednotného trhu a dotvoření hospodářské
a měnové unie. Příkladem prvního je investiční plán – Evropský fond pro strategické investice
(European Fund for Strategic Investments, EFSI) 3 a příkladem druhého tzv. zpráva pěti
předsedů. 4 V souvislosti s ní se předseda Komise zaměřil na pět oblastí, ve kterých Komise
plánuje předložení návrhů již tento podzim. První se týká vytvoření společného evropského
systému ochrany bankovních vkladů. Dnes existují pouze národní systémy. Druhé opatření se
týká silnějšího zastoupení eura na mezinárodní scéně, tedy silnějšího postavení předsedy
Euroskupiny jako mluvčího eurozóny v mezinárodních finančních institucích. Třetí oblastí je
účinnější a demokratičtější systém ekonomického a fiskálního dohledu. Komise proto navrhne
zefektivnění a posílení evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Další
opatření se týkají oblasti daní, konkrétně posílení spravedlnosti daňových politik. Poslední,
pátou oblastí, je trh práce, přičemž návrhy Komise budou směřovat k vybudování
spravedlivého a skutečně celoevropského trhu práce. 5
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Zasedání Euroskupiny
Problematice trhu práce se věnovalo také zářijové jednání Euroskupiny, a to konkrétně otázce
daňového zatížení práce. Ministři financí zemí eurozóny se dohodli na vytvoření nástroje
na srovnávání (benchmarking) a sledování vývoje daňového zatížení práce v jednotlivých
zemích eurozóny. Sledovány by měly být hodnoty zemí eurozóny např. ve srovnání
k průměru (váženého HDP) zemí EU nebo k průměru zemí OECD. 6 Snížení daňového
zatížení práce může podle ministrů financí pomoci podpořit ekonomický růst a zaměstnanost.
Nový nástroj pro benchmarking by mohl následně poskytnout podklady pro případnou
daňovou reformu na národní úrovni. 7
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V polovině září byly Eurostatem zveřejněny údaje o roční míře inflace v srpnu roku 2015.
V EU28 i eurozóně v tomto období roční míra inflace poklesla, v EU28 z červencových 0,2 %
na hodnotu 0,0 %, v eurozóně z 0,2 % na 0,1 %.

Zdroj: Eurostat

Deflace byla v daném období zaznamenána v 11 státech, především na Kypru (-1,9 %),
v Rumunsku (-1,7 %) a v Litvě (-1,0 %). Naopak nejvyšší roční míra inflace byla v srpnu
2015 na Maltě (1,4 %), v Rakousku (0,9 %) a v Belgii (0,8 %). V České republice v daném
období roční míra inflace také poklesla, v červenci stejného roku byla na úrovni 0,4 %,
v srpnu pak 0,2 %. V porovnání s okolními státy jde o průměrnou hodnotu, v Německu a
v Rakousku byla v daném období inflace (v Německu 0,1 %, v Rakousku 0,9 %), naopak
v Polsku a na Slovensku byla zaznamenána deflace (v Polsku -0,4 %, na Slovensku -0,2 %). 8
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