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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 2. do 29. 2. 2016
Energetická unie (Energy Union)1
V rámci strategie na vytvoření Energetické unie představili místopředseda EK pro Energetickou
unii Maroš Šefčovič a komisař pro oblast klimatu a energetiky Migual Arias Caňete balík
opatření v oblasti udržitelné bezpečnosti dodávek energie (Sustainable Energy Security
Package).2 Opatření mají připravit EU na transformaci v oblasti energetiky a také na případnou
krizi spojenou s přerušením dodávek. Zahrnují opatření ke snížení energetické náročnosti,
zvýšení výroby energie v rámci EU (včetně obnovitelných zdrojů), diverzifikaci zdrojů energie,
dodavatelů a dodavatelských tras. Jednotlivé návrhy by měly vést rovněž ke zvýšení
transparentnosti a solidarity mezi členy EU. Konkrétně se jedná o dva legislativní návrhy a dvě
nové strategie.
Nařízení o strategii bezpečnosti dodávek plynu (Security of Gas Supply Regulation) zdůrazňuje
významnou úlohu plynu v energetickém mixu zemí EU, upozorňuje a reaguje však také na
závislost jednotlivých zemí na dovozu plynu. Podle Komise je proto nezbytné zvýšit
transparentnost trhu s plynem a navrhuje přejít od národního k regionálnímu přístupu při
navrhování opatření pro zabezpečení dodávek a také zavádí princip solidarity mezi členskými
zeměmi v případě krizí.3
Rozhodnutí o mezivládních dohodách v oblasti energetiky (A decision on Intergovernmental
Agreements in energy) má přinést více transparentnosti a souladu s právem EU u mezivládních
dohod podepsaných mezi zeměmi EU a třetími stranami. Zásadní je především návrh Komise
na povinnou ex ante kontrolu u všech takovýchto smluv.4
Strategie pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a skladování plynu (Liquefied natural gas (LNG)
and gas storage strategy) cílí na dobudování infrastruktury pro využívání LNG s cílem ukončit
závislost některých států na jednom zdroji energie.5 Cílem strategie pro vytápění a chlazení
(Heating and Cooling strategy) je postupná eliminace uhlíku v domácnostech a průmyslu.6

Evropský semestr
Zprávy o jednotlivých zemích 2016 (Country reports 2016)
Koncem února zveřejnila Komise zprávy o jednotlivých zemích, tedy analýzu hospodářských
a sociálních politik zemí EU. Zprávy navazují na roční analýzu růstu (Annual Growth Survey,
AGS) a doporučení zemím eurozóny (Euro Area Recomendation, EAR) zveřejněné v listopadu
2015, a hodnotí politiku zemí z pohledu tří priorit, jež v AGS stanovila Komise: nastartování
investic, pokračování strukturálních reforem a odpovědná fiskální politika.7 Jednotlivé zprávy
se také zaměřují na vnitrostátní otázky a jejich cílem je monitorování reforem a včasné varování
před případnými problémy. Reporty tvoří základ diskuse se státy o vnitrostátních otázkách před
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tím, než v dubnu předloží své národní programy. V květnu na ně Komise naváže publikováním
doporučení pro jednotlivé země (Country Specific Recommendation).8
Zpráva věnovaná České republice vyzdvihuje silné ekonomické oživení, jímž země prochází
poslední dva roky. Podle zprávy je však v České republice pořád vysoká míra daňových úniků
a vysoké náklady spojené s plněním daňových povinností. Komise také upozorňuje na slabý
fiskální rámec, jenž je jeden z nejslabších v EU. Příslušná legislativa stále čeká na schválení
parlamentem.9 Stabilitu veřejných financí může podle Komise narušit rovněž plánované
navýšení výdajů na důchody a zdravotnictví. Jako problém pro pracovní trh označila Komise
zaměstnávání žen v produktivním věku, a to především z důvodu nedostatku flexibilních
úvazků a kvalitních služeb péče o děti. To může ohrozit pracovní trh také vzhledem ke stárnutí
obyvatel a očekávanému nedostatku pracovních sil.
Co se týče oblasti školství, poukazuje zpráva především na nerovnosti ve vzdělávacím systému
a nízkou atraktivitu učitelského povolání. Konkurenceschopnost země ohrožuje také
neefektivnost podnikatelského prostředí a nedostatky ve veřejné správě. Podle Komise má
Česká republika jeden z nejnižších podílů elektronické správy (e-governement) v rámci zemí
EU. Zadávání veřejných zakázek není podle Komise v souladu s osvědčenou praxí (best
practices). Pozitivně je hodnoceno přijetí zákona o registru smluv. Rovněž stále existují značné
překážky pro investory, především v podobě velké regulatorní a administrativní zátěže a bariér
spojených s implementací infrastrukturních projektů. Komise má také obavy z udržitelnosti v
oblasti výzkumu a vývoje, především s ohledem na nedokončenou reformu financování.
Poukazuje také na nedostatečnou dopravní infrastrukturu a nedostatky v oblasti energetické
účinnosti.10

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
Koncem února proběhlo 12. kolo vyjednávání o obchodní smlouvě TTIP. Vzhledem ke snaze
o dojednání smlouvy ještě v roce 2016 došlo k zintenzivnění a urychlení vyjednávání. Toto
kolo je tak prodlouženo z obvyklého vyjednávacího týdne a některé otázky jako veřejné
zakázky (Public Procurement) nebo pravidla původu (Rules of Origin) budou projednávány
v průběhu dalších týdnů. Obě strany na konci týdne potvrdily snahu ukončit vyjednávání v roce
2016.11
Co se týče přístupu na trh, vyměněny již byly nabídky jak pro trh služeb, tak v oblasti tarifů.
Nabídky pro veřejné zakázky mají být předloženy ještě toto kolo počátkem března a následně
také projednány. Obě strany již také předložily textové návrhy na spolupráci v oblasti regulací,
jež upřesňují představy obou stran. Revidovaný návrh EU bude po ukončení tohoto
vyjednávacího kola k dispozici online.
Vyjednávání probíhala také v oblasti obchodních pravidel, hlavní vyjednavač EU Igancio
García Barcero zdůraznil především posun v jednáních o ochraně investic (Investment
Protection) a udržitelném rozvoji (Sustainable Development). Poprvé byl diskutován evropský
návrh na nový systém investičních soudů (Investment Court System, ICS),12 čímž se opět
obnovila také jednání v této oblasti, jež byla pozastavena od března 2014. Bercero očekává, že
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do léta by měly být předloženy návrhy také v těchto dvou oblastech: regulatorní spolupráce
(Regulatory Cooperation) a obchodní pravidla (Rules of Trade).13

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (EU-Canada
Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)
Koncem února představily komisařka EU pro obchod Cecilia Malmström a ministryně
mezinárodního obchodu Kanady Chrystia Freeland finální text dohody CETA, jenž obsahuje
nové ujednání týkající se ochrany investic. Jednání o komplexní dohodě mezi EU a Kanadou
sice byla ukončena již v roce 2014, na obou stranách však byla část dohody věnovaná ochraně
investic podrobena kritice, a to především z důvodu, že dává příliš velkou sílu nadnárodním
firmám.14 Obě strany předpokládají, že k podpisu dohody dojde ještě v roce 2016 a platná bude
od roku 2017.15
Do textu dohody CETA tak byl oproti původní dohodě zahrnut nový přístup k řešení sporů mezi
investory a státy, jenž obsahuje prvky tzv. systému investičních soudů (Investment Court
System, ICS)16, jenž byl navržen Evropskou komisí pro TTIP a zahrnut do obchodní dohody s
Vietnamem.17 Podle nového znění části o ochraně investic tak vznikne stálý soud a také
odvolací tribunál.18 Zároveň byl celý text dohody (včetně znění dohody týkající se ochrany
investic) zveřejněn.19 Jakmile bude text přeložen do všech oficiálních jazyků EU, bude zaslán
Radě a Evropskému parlamentu.20
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Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Podle údajů Eurostatu se roční míra inflace v lednu 2016 v EU28 oproti předchozímu měsíci
nezměnila, zůstala na hodnotě 0,2 %. V eurozóně roční míra inflace vzrostla na 0,3 %.
Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Deflaci v lednu 2016 zaznamenalo 10 států, nejvíce Polsko (-1,7 %), Rumunsko (-1,5 %) a
Kypr (-1,1 %). Nejvyšší míra inflace byla naopak v Belgii (1,8 %), v Rakousku (1,4 %) a ve
Švédsku (1,3 %). V České republice byla v lednu 2016 inflace ve výši 0,5 %. Při srovnání
s okolními státy se tato hodnota ukazuje jako průměrná, inflace byla v daném měsíci
v Rakousku (1,4 %) a v Německu (0,4 %), na Slovensku a v Polsku byla zaznamenána deflace
(na Slovensku -0,6 % a v Polsku -1,7 %).21
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