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Fiskální situace ve Španělsku a Portugalsku
Evropská komise doporučila nepokutovat1 španělskou a portugalskou vládu v souvislosti
s nedodržením postupu při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP)2, a to
navzdory rozhodnutí ministrů financí zemí EU (ECOFIN), že ani španělská ani portugalská vláda
nepřijala dostatečná opatření, která by vedla k požadovanému snížení schodku veřejných
financí.3
Komise tak rozhodla na základě žádostí obou zemí, jež obsahovaly vysvětlení důvodů
přetrvávajících nadměrných schodků4 a také na základně vyhodnocení jejich vynaloženého úsilí
na ozdravení veřejných financí.5 Místo pokuty Komise navrhla nové fiskální cíle, jež by obě země
dovedly k požadovaným schodkům.6 Španělsko by tak mohlo ukončit EDP až v roce 20187 a
Portugalsko8 již v roce 2016.9 O návrhu Komise ještě musí rozhodnout Rada.10
Rozpočet EU
Ve druhé polovině července představila Rada svou pozici k návrhu rozpočtu EU na rok 2017,
kterou předloží na následujících vyjednáváních se zástupci Evropského parlamentu. Ve své
pozici Rada odsouhlasila kompromisní návrh na výši výdajů 153,38 mld. eur (v závazcích) a
133,79 mld. eur (v platbách). Ve srovnání s rozpočtem na rok 2016 se jedná o navýšení závazků
o 0,9 % a pokles plateb o 7 %. Důvodem snížení výše plateb je především ukončení
implementace programů z víceletého finančního rámce na roky 2007-2013 a zatím neúplné
zpuštění období 2014-2020.

1

Pokuta by se přitom mohla vyšplhat až na 0,2 % HDP.
Španělsko je EDP od dubna 2009 a Portugalsko od prosince 2009.
3
Více k rozhodnutí ECOFINu viz Přehled ekonomických událostí v EU za období os 1. 7. do 15. 7. 2016. ZDE
4
Portugalsko vykázalo za rok 20156 deficit ve výši 4,4 % HDP a Španělsko 5,1 % HDP.
5
Euopean Commission, Remarks by Vice-President Dombrovskis on the Commission's fiscal proposals for Spain
and Portugal, 27. 7. 2016. ZDE
6
European Commission, Recommendation for a COUNCIL DECISION giving notice to Spain to take measures for
the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit, 27. 7. 2016. ZDE
European Commission, Recommendation for a COUNCIL DECISION giving notice to Portugal to take measures for
the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit, 27. 7. 2016. ZDE
7
Podle nového návrhu by měla španělská vláda snížit svůj deficit pod 4,6 % HDP v roce 2016, 3,1 %HDP v roce
2017 a 2,2 % HDP v roce 2018.
8
Prortugalská vláda by měla snížit deficit pod 2,5 % HDP v roce 2016.
9
European Commission, Focus on rule of law in Poland and fiscal situation of Spain and Portugal, 27. 7. 2016. ZDE
10
European Commission, Stability nad Growth Pact: fiscal proposals for Spain and Portugal, 27. 7. 2016. ZDE
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Nejvíce finančních prostředků má jít na základě pozice Rady na podporu hospodářského růstu
a tvorbu nových pracovních míst. Posílen má být také rozpočet spojený s bezpečností a Rada
chce poskytnout prostředky také přímo na specifické výdaje spojené s migrací.11
V červenci Komise zveřejnila zprávu o plnění rozpočtu EU na rok 2015. Report se skládá
ze správy o dosažených výsledcích, finanční zprávu, zprávu o krocích Komise v souvislosti se
zabráněním zneužívání peněz z rozpočtu EU a výroční zprávu.12
Energetická unie (Energy Union)
Evropská komise navrhla balíček opatření, jež je součástí strategie na vytvoření Energetické
unie. Obsahuje závazné roční cíle členských států pro emise skleníkových plynů na roky 2021
až 2030 v oblastech dopravy, stavebnictví, zemědělství, odpadů, využívání půdy a lesnictví.
Komise taktéž představila strategii pro nízkoemisní mobilitu.13
Hlavními prvky strategie jsou:




Posilování účinnosti dopravního systému a podpora snižování emisí
Urychlení zavádění nízkoemisních alternativních zdrojů energie pro dopravu
Posun směrem k dopravním prostředkům s nulovou produkcí emisí14

Obchodní dohoda s Indonésií (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA)
V polovině července Rada rozhodla o zahájení vyjednávání o obchodní dohodě s Indonésií.
Jednání povede Komise po konzultací s Výborem Rady pro obchodní politiku. V současnosti
probíhají jednání o obchodních dohodách se třemi zeměmi ASEAN – Malajsií, Filipínami a
Thajskem.15 První kolo jednání by se mělo uskutečnit ještě v roce 2016.16
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V květnu zveřejnil Eurostat předběžný odhad růstu HDP za 2. čtvrtletí roku 2016. Podle něj
sezónně očištěný HDP v EU28 vzrostl o 0,4 % a HDP v eurozóně o 0,3 % v porovnání s I. čtvrtletím
2016. Meziročně vzrostl HDP eurozóny o 1,6 % a EU28 o 1,8 %. Hodnoty pro Českou republiku
zatím nejsou k dispozici.17

11

Více k pozici Rady k návrhu rozpočtu EU 2017 viz EU budget for 2017: Council agrese its position, 20. 7. 2016.
ZDE
12
European Commission, EU 2015 accounts adopted: performance focus shows the EU budget is delivering, 19. 7.
2016. ZDE
13
European Commission, Driving Europe's transition to a low-carbon economy, 20. 7. 2016. ZDE
Evropská komise, Energetická unie a opatření v oblasti klimatu: přechod Evropy na nízkouhlíkovou ekonomiku, 20.
7. 2016. ZDE
14
Euroepan Commission, A European Strategy for low-emission mobility, 20. 7. 2016. ZDE
15
Council of hte EU, EU-Indonesia free trade agreement: Negotioations to start, 18. 7. 2016. ZDE
16
European Commisison, EU and Indonesia Launch Bilateral Trade Talks, 18. 7. 2016. ZDE
17
Eurostat, GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU28, 29. 7. 2016. ZDE

4

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 7 do 31. 7. 2016

Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
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Zdroj: Eurostat
Koncem května zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v červnu 2016. Oproti květnu
2016 zůstala nezaměstnanost v EU28 stabilní na úrovni 8,6 %, v eurozóně zůstala míra
nezaměstnanosti stabilní na 10,1 % (nejnižší od července 2011). Oproti červnu 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,9 p.b. (z 9,5 %) v EU28 a o 0,9 p.b. (z 11,0 %) v eurozóně.
Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a Evropské unii od roku 2005
(měsíčně, v %)
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Zdroj: Eurostat
Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v červnu 2016 byly zaznamenány na Maltě (4,0 %),
v České republice (4,1 %) a Německu (4,2 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (23,3 % v dubnu
2016) a ve Španělsku (19,9 %). V České republice míra nezaměstnanosti v porovnání s květnem
2016 mírně narostla. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci
nezměnila v Německu (4,2 %), vzrostla v Rakousku (6,2 %) a poklesla na Slovensku (9,8 %) a
v Polsku (6,2 %).18
18

Eurostat, Euro area unemployment at 10,1%, 29. 7. 2016. ZDE
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