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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 15. 5. 2015
Prodloužení záchranného programu Řecka
Ani květnová schůzka ministrů financí eurozóny (Euroskupina) nepřinesla schválení seznamu
reforem, který mají dle dohody o prodloužení záchranného programu řečtí představitelé
předložit, aby mohlo dojít k uvolnění poslední části finančního záchranného balíku ve výši
7,2 mld. eur.1 Vyjednávání sice zaznamenala posun, také díky výměně členů řeckého
vyjednávacího týmu, dle vyjádření ministrů financí členských zemí eurozóny je však potřeba
další čas a úsilí k dosažení dohody.2

Jarní předpověď EK vývoje ekonomiky
Ministři financí zemí eurozóny se na svém zasedání (Euroskupina) věnovali také nejnovější
předpovědi vývoje evropské ekonomiky, kterou zveřejnila Evropské komise (EK).3 EK
zlepšila předpověď ekonomického vývoje a odhad růstu HDP eurozóny v roce 2015 o 0,2
p.b., tedy na úroveň 1,5 % v porovnání s 1,3 % odhadovanými v únoru 2015. V roce 2016
odhaduje EK růst HDP na úrovni 1,9 %. Ekonomický růst v EU28 je odhadován ještě vyšší a
to na úrovni 1,8 % v roce 2015 a 2,1 % v roce 2016. Růst, tak podle EK, bude většina zemí
EU, např. růst HDP Německa je odhadován na 1,9 %, Francie na 1,1 %, Itálie na 0,6 % a
Řecka pouze na 0,5 %. Naopak ekonomika Kypru se ani letos nevrátí k růstu. 4 Rychleji by
měl růst také HDP České republiky, a to dokonce vyšším tempem než HDP Německa. EK
odhaduje růst české ekonomiky na úrovni 2,5 % v roce 2015 a 2,6 % v roce 2016.5

Evropský semestr - Doporučení pro hospodářskou politiku členských států EU (Country
Specific Recommendations)
V první polovině května přijala Evropská komise doporučení pro hospodářskou politiku
členských států Evropské unie pro roky 2015 a 2016. Ty jsou součástí tzv. evropského
semestru (European Semester), který představuje šestiměsíční období, během něhož jsou
každý rok analyzovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit
případné nesrovnalosti a nerovnováhy.
EK od členských zemí v dokumentu žádá především podporu vytváření pracovních míst a
stimulaci růstu. K tomu je potřeba zvýšit investice, prosadit odpovědnou fiskální politiku,
která by vytvořila rovnováhu mezi krátkodobou stabilizací a dlouhodobou udržitelností,
zlepšit politiku zaměstnanosti a sociální ochrany a zajistit strukturální reformy, které by
přispěly k prosperitě a větší sociální spravedlnosti.
Co se týče jednotlivých zemí a jejich rozpočtové situace, EK doporučila ukončit postup při
nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP) v případě Malty a Polska. Postup
při nadměrném schodku probíhá v současnosti vůči Francii, Chorvatsku, Irsku, Kypru,
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Portugalsku, Řecku, Slovinsku, Španělsku a Velké Británii, uvažuje se také o jeho zahájení
vůči Finsku.6
V případě České republiky byla doporučení rozdělena do 4 bodů:
1. dosažení fiskální korekce ve výši 0,5 % HDP v roce 2016, zlepšení efektivity nákladů
a řízení ve zdravotnictví,
2. boj s daňovými úniky, zjednodušení daňového systému, protikorupční plán, přijetí
opatření ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti při zadávání veřejných zakázek,
zejména vytvořením centrálního registru veřejných zakázek,
3. snížení úrovně zdanění osob s nízkými příjmy, zlepšení dostupnosti péče o děti,
4. přijetí reformy vysokoškolského vzdělávání, zajištění dostatečného školení pro učitele,
přijetí opatření ke zvýšení participace znevýhodněných dětí.7

Jednotný digitální trh (Digital Single Market, DSM)
Již v březnu představila EK strategii pro vytvoření Jednotného digitálního trhu (Digital Single
Market, DSM)8 a jeho tři hlavní pilíře: 1. lepší přístup k digitálnímu zboží a službám, 2.
vytvoření příznivého prostředí pro digitální sítě a služby a 3. vytvoření Evropské digitální
ekonomiky a společnosti (European Digital Economy and Society) s dlouhodobým růstovým
potenciálem.9 V květnu představila EK 16 opatření, která mají vést k vytvoření DSM:
1. Přístup k digitálnímu zboží a službám
• pravidla pro zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu
• rychlejší a důslednější prosazování pravidel na ochranu spotřebitele
• účinnější a cenově přijatelnější doručování zásilek
• zamezení tzv. geoblockingu, tedy blokování přístupu na internetové stránky, nebo
přesměrování na jiné, podle zeměpisné polohy
• zjištění situace na evropských trzích elektronického obchodování, zjištění
podmínek hospodářské soutěže
• snížení rozdílů v legislativě jednotlivých států týkající se autorského práva
• podpora přeshraničního přístupu ke službám vysílacích stanic v Evropě
• snížení administrativní zátěže kvůli různým režimům DPH v jednotlivých zemích
EU
2. Příznivé prostředí pro digitální sítě a služby
• změna předpisů EU v oblasti telekomunikací
• přezkoumání audiovizuálního mediálního rámce
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•
•
•

komplexní analýza situace on-line platforem, tedy vyhledávačů, sociálních médií
ad.
zvýšení bezpečnosti při zpracování osobních údajů a ochrana soukromí
spolupráce s průmyslem v oblasti kybernetické bezpečnosti

3.Evropská digitální ekonomika a společnost
• iniciativa pro volný tok dat v Evropské unii
• definování priorit pro normy a interoperabilitu v důležitých oblastech pro DSM
jako jsou energetika, doprava ad.
• podpora inkluzivní digitální společnosti, která dokáže využít potenciálu internetu,
vytvoření elektronické veřejné správy
Podněty vycházející z uvedených opatření má projektový tým pro jednotný digitální trh
předložit do konce roku 2016.10 Místopředseda EK a Komisař pro digitální trh Andrus Ansip
uvedl, že není možné předpokládat změnu legislativy členských států Evropské unie za noc, je
třeba podmínky pro jednotný digitální trh důkladně připravit. 11 Tématem se bude zabývat také
Evropská rada, a to na svém zasedání ve dnech 25. a 26. června.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Počátkem května proběhla konzultace mezi komisařkou pro obchod Cecilií Malmström a
členy Evropského parlamentu o návrhu reforem řešení investičních sporů mezi státy a
investory (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Koncepční návrh reforem,12 který
komisařka předložila, obsahuje např. posílení regulační pravomoci vlád, systém fungování
arbitráží bližší tradičním soudním systémům s jasným kodexem chování rozhodců anebo
zajištění přístupu k systému odvolání. Návrh vychází také z výsledků veřejné debaty, která
probíhala od března do července roku 2014 a identifikovala několik oblastí, které v této
problematice vzbuzují obavy, a měly by tak být dále diskutovány, případně upraveny. 13 Mezi
tyto oblasti patří právě ochrana práva na regulaci, zřízení a fungování rozhodčích soudů,
přezkoumávání rozhodnutí ISDS prostřednictvím odvolacího mechanismu a vztah mezi
domácími soudními systémy a ISDS.14
EK v květnu vydala a zveřejnila aktualizaci svého původního návrhu kapitoly o spolupráci v
oblasti regulací.15 Tento návrh je doplněn o nové ustanovení týkající se regulací na úrovni
jednotlivých států USA a členských zemí EU. Konkrétně se doplněné části věnují definici
regulační legislativy a regulátorů a také spolupráci v oblasti regulací. Ta se má týkat např.
dobrovolné výměny informací nebo vzájemného dialogu.16
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V polovině května zveřejnil Eurostat odhad růstu HDP v prvním čtvrtletí roku 2015. V
EU28 i eurozóně vzrostl HDP o 0,4 %, v předchozím čtvrtletí vzrostl HDP v EU28 také o
0,4 %, v eurozóně o 0,3 %. Nejvyšší růst HDP zaznamenaly Kypr, Rumunsko (oba 1,6 %),
Bulharsko a Španělsko (oba 0,9 %). HDP naopak poklesl v Litvě (-0,6 %), Estonsku (-0,3 %),
Řecku (-0,2 %) a Finsku (-0,1). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014, v EU28 vzrostl
HDP o 1,4 %, v eurozóně o 1,0 %. V USA byl v prvním čtvrtletí 2015 zaznamenán také růst
HDP, a to ve výši 0,1 %. Pro srovnání, v předchozím kvartálu vzrostl HDP o 0,5 %, ve
stejném období předchozího roku o 3 %.17 Data o růstu HDP v České republice v tomto
odhadu nebyla zveřejněna.

Zdroj: Eurostat, data pro odhad růstu HDP v 1. čtvrtletí 2015 nebyla zveřejněna
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