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Euroskupina
Na říjnovém zasedání Euroskupiny jako první téma diskutovali ministři financí Řecko a plnění
jeho makroekonomického ozdravného programu (Macroeconomic Adjustment Programme).
Uvítali přijetí 15 nových opatření, jež umožní ukončení prvního kola hodnocení plnění programu
a uvolnění 1,1 mld. eur z evropského stabilizačního mechanismu (European Stability
Mechanism, ESM). Zároveň však doporučili schválení dalších potřebných reforem např.
důchodového systému, energetického sektoru, posílení bankovní správy, dostavby nezávislé
daňové správy (National Revenue Agency) a pokračování v privatizačním programu. 1
Druhá část jednání, tzv. tematická diskuse týkající se růstu a zaměstnanosti byla věnována
otázce zdravotní péče a dlouhodobé péče, především z hlediska veřejných výdajů a udržitelnosti
veřejných financí. Jedná se o velmi důležité téma pro evropské země, a to především z důvodu
stárnutí obyvatel, přičemž studie věnované projekci výdajů mluví často o jejich rozpočtové
neudržitelnosti. 2
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
V návaznosti na zasedání Euroskupiny se uskutečnilo také jednání ministrů financí všech zemí
EU. To se nejprve věnovalo výsledkům pravidelného každoročního zasedání MMF a Světové
banky. Podle MMF pomalé tempo oživování ekonomiky zvyšuje politické riziko ve vyspělých
zemích a může následně představovat hrozbu pro globální ekonomiku.
Komise představila ministrům financí návrh na vytvoření Evropského fondu pro udržitelný
rozvoj (European Fund for Sustainable Development, EFSD), jenž má být součástí nového
Evropského plánu vnějších investic (European External Investment Plan, EIP). 3 Úkolem EFSD má
být podpora sociální a hospodářské infrastruktury, malých a středních firem při jejich investicích
v Africe nebo sousedních zemích EU. Cílem EIP je mobilizovat investice ve výši 44 mld. eur.
Jednání se také věnovala vyhodnocení ukončeného evropského semestru a přípravě na ten
následující. Komise dále obeznámila ministry financí s nejnovější zprávou týkající se hodnocení
systémů zdravotní péče a jejich fiskální udržitelnosti v zemích EU. Ministři financí byli rovněž
informováni o nejnovějším vývoji jednání o návrhu směrnice o boji proti podvodům vůči
rozpočtu EU a o Evropském úřadu veřejného žalobce (European Public Prosecutor´s Office).
Posledním tématem zasedání byla bankovní reforma. 4
1

Eurogroup, Eurogroup statement on Greece, 10. 10. 2016. ZDE
Eurogroup, Remarks by J. Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 10 October 2016, 10. 10. 2016. ZDE
3
EIP představila Komise v návaznosti na projev předsedu Junckera o stavu Unie 2016. EIP má být součástí
Investičního plánu. Pro více informací viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. do 15. 9. 2016. ZDE
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Dohoda o obchodu se službami (Trade in Services Agreement, TiSA)
Evropská komise vydala 3. října zprávu z 20. kola vyjednávání o TiSA 5, jež se za předsednictví
USA konalo 19. až 25. září 2016. Obecně je toto kolo hodnoceno jako úspěšné, co se týče
pokroku v práci na textu dohody. Přijat byl ambiciózní pracovní plán, jenž počítá s tím, že by
mohla vyjednávání dospět k závěru koncem tohoto kalendářního roku. Hlavní vyjednavači se
setkají v polovině října a další kolo se bude konat 2. až 10. listopadu.
Diskuse 20. kola ukázaly, že zatímco některé strany chtějí v rámci TiSA zachovat výjimku
z doložky nejvyšších výhod pro regionální ekonomická integrační seskupení, jiné by rády
prosadily, aby výhody platily vždy bez výjimek. Návrh EU o zařazení kapitoly o urovnávání sporů
ve výkladu dohody byl připuštěn k podobnému projednání a byl také dohodnut čas mezi
zveřejněním finální dohody a její účinností. Specifičtěji se vyjednavači dále zabývali částmi
smlouvy věnujícími se službám telekomunikačním, dopravním, e-komerci, problematice
lokalizace služeb (otázka místní příslušnosti vztahující se k přeshraničním službám), otázce
transparentnosti a také částí věnující se pohybu fyzických osob. Pokroku bylo dosaženo v oblasti
finančních služeb; bude ale ještě nutné pracovat na opatřeních týkajících se finančních služeb
využívaných veřejnými subjekty a na službách pojišťovacích. 6
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Začátkem října (3. až 7.) se v New Yorku uskutečnilo již 15. kolo vyjednávání TTIP. Toto kolo se
zaměřilo především na konsolidaci textů a odstranění rozdílů, jež obsahovaly návrhy obou stran.
Vyjednavači se tak např. věnovali regulatorní oblasti, ale i ostatním. Podle hlavního vyjednavače
EU Ignacia Garciu Bercera bylo dosaženo významného posunu. Podrobná zpráva z 15. kola bude
zveřejněna v nejbližších dnech. 7
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TiSA je vícestranná dohoda, jež by měla liberalizovat obchod se službami. Pokouší se odstranit překážky, které
brání poskytovatelům služeb prosadit se na zahraničních trzích, odstranit diskriminaci zahraničních firem a tím
obecně zvýšit podíl služeb v mezinárodním obchodu. Dohoda se tedy soustředí na licencování, finanční služby,
telekomunikace, e-komerci, námořní dopravu a dočasný přeshraniční pohyb pracovníků za účelem nabízení služeb.
O dohodě vyjednává od března 2013 ve švýcarské Ženevě třiadvacet členů WTO (70 % světového obchodu se
službami), přičemž jedním z nich je EU jako celek. Dohoda je však otevřena přistoupení dalších členů WTO, a to jak
nyní ve fázi vyjednávání, tak i po jejím případném podepsání. European Comission, Trade in Services Agreement,
3. 10. 2016. ZDE European Comission, TiSA Factsheet, 26. 9. 2016. ZDE European Comission, Trade in Services
Agreement, 3. 10. 2016. ZDE
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