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Rozpočet EU na rok 2017 (EU Budget 2017)
Ministři financí zemí EU a poslanci Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody
o rozpočtu EU na rok 2017. 1 Po jejím formálním schválení Radou, schválili 1. prosince formálně
rozpočet také poslanci Evropského parlamentu. 2 Celková výše rozpočtu dosahuje objemu
157,858 mld. eur (v závazcích) a 134,490 (v platbách). Oproti roku 2016 se jedná o 1,7%
navýšení v závazcích a 1,6% pokles ve výši plateb. Rozpočet je zaměřen především na posílení
evropské ekonomiky, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (téměř polovina rozpočtu) a
řešení uprchlické krize a posílení bezpečnosti. 3
Objem prostředků určených na řešení problému spojených s migrací a bezpečnost se
ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 11,3 %. Tyto peníze by měly být použity např. na pomoc při
přesídlení uprchlíků, vybudování přijímacích center, podporu integračních opatření, posílení
ochrany hranic, opatření na předcházení trestné činnosti, boje proti terorismu apod. Navýšen
byl také rozpočet na prorůstové programy (o 12 %), program Erasmus (o 19 %) nebo iniciativu
pro zaměstnanost mladých. 4
Evropský semestr 2017 (European Semester)
Počátkem listopadu zveřejnila Evropská komise svojí pravidelnou ekonomickou prognózu
vývoje evropské ekonomiky (Autumn 2016 Economic Forecast). 5 Následně byl v polovině
listopadu představen podzimní balíček evropského semestru (Autumn Economic Package),
tedy několik dokumentů, jež Komise zveřejňuje v listopadu, a představují začátek nového
evropského semestru. Zveřejněna tak byla tzv. Roční analýza růstu na rok 2017 (Annual
Growth Survey) 6, v níž Komise představila politické zásady na příští rok, analýzu hospodářských
a sociálních podmínek. 7
Evropské země zažívají sice mírný, ale stabilní růst ekonomiky, pomalu klesá také
nezaměstnanost a rostou investice. Růst ekonomiky evropských zemí je negativně ovlivněn
stále pouze mírným tempem růstu globální ekonomiky, geopolitickým vývojem a zvýšenou
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nejistotou. Komise v této souvislosti vyzvala členské země, aby ještě zvýšily své úsilí při
podpoře investic, strukturálních reforem a fiskálně odpovědné politice. 8
Pro země eurozóny klade Komise důraz na pozitivnější orientaci fiskální politiky (pro eurozónu
jako celek doporučuje komise fiskální expanzi ve výši 0,5 % HDP), jež by podpořila měnovou
politiku Evropské centrální banky a v důsledku pomohla ke zvýšení inflace a zvýšení
hospodářského růstu. 9 Jednotlivé země však při své fiskální expanzi musí zohlednit vlastní
fiskální situaci. Ty země, které nemají problémy s fiskální disciplínou, by měly dále podporovat
investice a domácí poptávku. Země, na které se vztahuje procedura při nadměrném schodku,
nebo ty, jež potřebují fiskální korekce, aby plnili Pakt stability a růstu, se mají podle doporučení
Komise dále věnovat snižování schodků veřejných financí. 10
Návrh společné zprávy o zaměstnanosti (Draft Joint Employment Report) potvrzuje mírný
ekonomický růst a s tím i mírný nárůst zaměstnanosti (vznik 8 milionů pracovních míst do roku
2013), přičemž míra nezaměstnanosti již přesáhla 70 % a je ve výši 71,1 %. 11
Komise také zveřejnila zprávu mechanismu varování (Alert Mechanism Report), jež se
zaměřuje na prevenci a řešení makroekonomických nerovnováh, tak aby tyto byly zjištěny
včas. Na základě této zprávy bude hloubkovému přezkumu podrobeno 13 zemí 12, přičemž
závěry budou zveřejněny počátkem roku 2017. 13
Pro členské země eurozóny zveřejnila Komise také svá stanoviska k návrhům jejich
rozpočtových plánů na rok 2017 (Draft Budgetary Plans). 14 Návrhy rozpočtových plánů
Německa, Estonska, Lucemburska, Slovenska a Nizozemska jsou v souladu s požadavky Paktu
stability a růstu, rozpočtové plány Irska, Lotyšska, Malty a Rakouska jsou obecně v souladu
s požadavky Paktu, 15 a u návrhů Belgie, Itálie, Kypru, Litvy, Slovinska a Finska existuje riziko
nedodržení požadavků. Ze tří zemí (Francie, Španělsko a Portugalsko), na které se vztahuje
procedura při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure) je obecně v souladu
s požadavky Paktu Francie. V případě návrhů rozpočtového plánu Španělska a Portugalska
existuje riziko nedodržení požadavků Paktu stability a růstu. 16
Jednotný digitální trh
Rada rozhodla o přijetí regulace zakazující tzv. geobloking.17 Geoblocking představuje praxi
některých online prodejců, kteří brání přístupu zákazníků z jiných zemí. Zákazníci tak nemohou
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European Commission, Start of the 2017 European Semester: Autumn Package, 16. 11. 2016. ZDE
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nakupovat výhodnější nabídky z jiných zemí EU. Tato regulace má zabránit diskriminaci
zákazníků na základě jejich původu, rezidence nebo místa podnikání. 18 Zakázaná tak má být
např. cenová diskriminace (nikoliv cenová diferenciace), neoprávněná diskriminace ve vztahu
ke způsobu placení, nebo nedodání zboží (v případě, že obchodník dodání v dané zemi EU
nabízí). Obchodníci nebudou moci diskriminovat zákazníky v případech, kdy: má být zboží
doručeno v zemi, kde obchodník nabízí doručení (nebo vyzvednuto na předem domluveném
místě); obchodník je poskytovatelem elektronických služeb (např. služby tzv. cloudu, nejedná
se ale o obsah podléhající např. duševnímu vlastnictví apod.); obchodník poskytuje služby
zákazníkovi z jiné země, ale v zemi poskytování služby (např. ubytovací služby). 19
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V listopadu zveřejnil Eurostat aktuální data týkající se vývoje míry inflace v říjnu 2016. Ta
vzrostla v EU28 a také v eurozóně oproti září o 0,1 p.b. na 0,5 %.
Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Deflaci v říjnu 2016 zaznamenalo již pouze 6 zemí: Bulharsko (-1,0 %), Kypr (-1,0 %), Irsko (-0,4
%), Chorvatsko (-0,3 %), Slovensko (-0,3 %) a Itálie (-0,1 %). Nejvyšší míra inflace byla
zaznamenána v Belgii (+1,9 %), v Rakousku (+1,4 %), ve Švédsku, Portugalsku, Maďarsku a
Lotyšsku (+1,1 %). V České republice byla inflace v říjnu 2016 na úrovni 0,8 %. K nízké míře
inflace nejvíce přispěly ceny plynu (- 0,12 p.b.), zeleniny (-0,06 p.b.) a mléka, sýru a vajec (0,05 p.b.) naopak největší pozitivní efekt měly ceny občerstvení (+0,07 p.b.), nájmů a tabáku
(+0,04 p.b.). 20
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