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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 12. do 31. 12. 2015
Zasedání Evropské rady
Poslední letošní zasedání Evropské rady se věnovalo také ekonomickým otázkám.
V návaznosti na zprávu pěti předsedů 1 potvrdili nejvyšší představitelé zemí EU svůj závazek
dobudování hospodářské a měnové unie (Economic and Monetary Union, EMU) a vyzvali
k prosazení efektivnější správy hospodářských a fiskálních záležitostí, posílení vnějšího
zastoupení eurozóny a dobudování bankovní unie. Do června 2016 má Rada podat další
zprávu o dosaženém pokroku.
Zasedání se věnovalo také posílení vnitřního trhu a energetické unii. Evropská rada vyzvala
k implementaci: strategie jednotného trhu (Single Market, SM), strategie jednotného
digitálního trhu (Digital Single Market, DSM) a akčního plánu na vytvoření Unie
kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU) 2. Zdůraznila také význam úspěšného
ukončení vyjednávání o komplexní obchodní dohodě mezi EU a Spojenými státy
(Transatlantic Trade and Investment Partenrship, TTIP), čímž rovněž vyzvala ke zvýšení
úsilí při jednotlivých kolech jednání. V souvislosti s budováním energetické unie (Energy
Union, EU) vyzvala Evropská rada k urychlenému předložení souvisejících legislativních
návrhů, implementaci stávající legislativy týkající se obnovitelných zdrojů a energetické
účinnosti, přípravě strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost a urychlené
implementaci projektů společného zájmu 3. 4

Zpráva pěti předsedů představuje politický dokument pěti předsedů (předseda eurosummitu Donald Tusk,
předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, předseda ECB Mario Draghi, předseda Evropského parlamentu
Martin Schulz a předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker), který obsahuje vizi pro posílení Evropské
hospodářské a měnové unie. Více ke zprávě viz např. Evropská komise, Zpráva pěti předsedů – plán pro posílení
evropské hospodářské a měnové unie počínaje 1. červencem 2015, 22. 6. 2015. ZDE
2
Více k Akčnímu plánu na vytvoření CMU viz Přehled ekonomických událostí za období od 16. 9. do 30. 9.
2015. ZDE
3
Jedná se o projekty v oblasti energetické infrastruktury, které mají být základem energetické unie. Na projekty
společného zájmu se vztahuje řada výhod. Jedná se např. o zrychlené udělování povolení, rychlejší a
racionálnější posouzení dopadů na životní prostředí, lepší přístup v oblasti regulace nebo možnost získat finanční
podporu z Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) nebo z Evropského fondu pro
strategické investice (European Fund for Strategic Investment, EFSI). Evropská komise, Komise zveřejnila
klíčové projekty v oblasti energetické infrastruktury, které přispějí k integraci evropských energetických trhů a
diverzifikaci zdrojů energie, 18. 11. 2015. ZDE
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European Council, European Council meeting (17 and 18 December 2015), 18. 12. 2015. ZDE
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Podle údajů Eurostatu roční míra inflace v listopadu 2015 vzrostla, a to na úroveň 0,1 %
v EU28 a 0,2 % v eurozóně.

Zdroj: Eurostat

Deflace byla v listopadu 2015 zaznamenána ve 12 členských státech, hlavně na Kypru (-1,5
%), v Bulharsku, Rumunsku a Slovinsku (všichni -0,9 %). Naopak nejvyšší inflace byla
v daném období zaznamenána v Belgii (1,4 %), na Maltě (1,3 %) a ve Švédsku (0,8 %).
V České republice v listopadu inflace klesla na hodnotu 0,0 %, což je v porovnání
s okolními státy průměrná hodnota, v Polsku a na Slovensku byla v listopadu zaznamenána
deflace (Polsko -0,5 %, Slovensko -0,4 %), v Německu a Rakousku inflace (Německo 0,3 %,
Rakousko 0,5 %). 5
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Eurostat, Annual inflation up to 0,2 % in the euro area, 16. 12. 2015. ZDE

3

