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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 7. do 15. 7. 2015
Vyjednávání o záchranném programu pro Řecko
Na nedělním Eurosummitu bylo dosaženo dohody1, která otevírá možnost jednání o třetím
záchranném balíku. Celkově by se mohlo jednat o nový balík pomoci ve výši 82 až 86 mld.
eur. Součásti dohody je také případná restrukturalizace dluhu nikoliv však jeho snížení.
První opatření muselo Řecko přijmout okamžitě, a to do 15. července. 2 Tím se otevřel prostor
pro uvolnění pomoci ve výši 7 mld. eur (do 20. července) a dalších 5 mld. eur v polovině
srpna:
⋅ Zefektivnění systému DPH a rozšíření daňového základu, tak aby došlo ke zvýšení
daňových příjmů
⋅ Prvotní opatření ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému, jako
součást budoucí komplexní důchodové reformy
⋅ Opatření pro zabezpečení nezávislosti Statistického úřadu (ELSTAT)
⋅ Zavedení automatických výdajových škrtů pro případ, že by se nedodržel primární
rozpočtový přebytek
Další opatření, které má Řeckou přijmout do 22. července:
⋅ Přijmout občanský soudní řád, který povede k urychlení soudních řízení a snížení
nákladů
⋅ Implementovat evropskou směrnici stanovující rámec pro ozdravné postupy a řešení
krize úvěrových institucí a investičních podniků 3
Další opatření, ke kterým se řecký předseda vlády zavázal:
⋅ Důchodová reforma
⋅ Opatření na vyřešení problémů trhu s výrobky (např. nedělní prodej, otevírací hodiny,
vlastnictví lékáren atd.)
⋅ Privatizace operátora elektrické přenosové soustavy
⋅ Reforma trhu práce, kolektivního vyjednávání a dalších pracovněprávních předpisů
⋅ Opatření na posílení finančního sektoru
⋅ Snížení nákladů na státní správu
Dohoda obsahuje také privatizační program a vytvoření nezávislého privatizačního fondu,
který má získat prostředky ve výši 50 mld. eur, z nichž část bude použita na snížení dluhu a
podporu investic v zemi. Fond bude zřízen v Aténách a spravován řeckými orgány s
dohledem evropských institucí. Řecko také souhlasilo s návratem zástupců věřitelů do země a
se společnými konzultacemi při plnění této dohody.
Dohodu ještě musí kromě Řecka schválit také parlamenty některých zemí eurozóny. Německý
parlament bude o dohodě jednat v pátek 17. července.
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Euroskupina
V odloženém hlasování byl předsedou Euroskupiny zvolen opět nizozemský ministr financi
Jeroen Dijsselbloem. Jedná se o jeho druhé 2,5 roční funkční období. 4

Energetická Unie
Komise předložila návrh letního energetického balíčku. Jedná se o opatření, která by měla
přispět ke zvýšení informovanosti, zajištění většího prostoru pro rozhodování a zvýšení
úrovně ochrany spotřebitelů (např. jasnější pravidla pro reklamu a fakturaci, důvěryhodnější
nástroje na porovnávání cen ad.). Další opatření se týkají nové struktury evropského trhu
s energiemi (Komise zahájila veřejnou konzultaci) a jasnějších štítků pro označování
energetické účinnosti. Z důvodu přehlednosti a zjednodušení navrhla Komise vrátit se
k původnímu označení štítků (od A do G). Návrh komise také cílí na revizi obchodování
s emisemi, tak aby se povolenky přerozdělily co nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem a
nový systém zajistil podnikům předvídatelnost. Jedná se o několik opatření např. flexibilnější
údaje o výrobě, aktualizace referenčních hodnot, tak aby odpovídaly technickému pokroku. 5

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Počátkem července se v Evropském parlamentu uskutečnilo hlasování o nezávazných
doporučeních pro další vyjednávání o TTIP. Hlasování bylo odloženo z důvodu neshod
týkajících se mechanismu řešení sporů mezi investory a státy (Investor-State Dispute
Settlement, ISDS), původně mělo proběhnout již počátkem června. 6 Poslanci doporučení
většinou 436 hlasů (241 proti, 32 se zdrželo) schválili.
Ve svém doporučení poslanci podpořili pokračování vyjednávání s podmínkou, že výsledná
dohoda nebude porušovat evropské normy a standardy. Poslanci podpořili vyváženou dohodu,
která posílí vstup evropských firem na americký trh zboží a služeb, ale také veřejných
zakázek. Dohoda má být vyvážená a musí garantovat vysokou ochranu spotřebitelů v EU.
Z dohody mají být vyňaty veřejné služby a zeměpisná označení EU mají být chráněna.
Poslanci také podpořili snížení administrativní zátěže pomocí vzájemného uznávání
rovnocenných norem a regulatorních pravidel, ale odmítli vzájemné uznávání standardů
v případě jejich výrazné odlišnosti jako např. při používání geneticky modifikovaných
organismů GMOs apod.
V případě nejvíce spornému bodu ISDS, evropští poslanci doporučili vytvořit nový systém
urovnávaní sporů s veřejně jmenovanými soudci, který by nahradil soukromé arbitráže
systému ISDS. Nový systém by měl mít formu veřejných jednání a zahrnovat také
mechanismus odvolání. 7
V polovině července (13. - 17.) se v Bruselu koná 10. kolo vyjednávání o TTIP.
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