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Zasedání Euroskupiny (Eurogroup)
Červencové zasedání ministrů financí zemí eurozóny bylo první po hlasování v britském
referendu o vystoupení Spojeného království z EU, proto se při jednání věnované ekonomické
situaci ministři zabývali rovněž případným dopadem Brexitu na ekonomický vývoj v eurozóně.
Jednání se dále věnovalo oblasti fiskální politiky, konkrétně situaci v Portugalsku a Španělsku a
porušení procedury při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP). Tomuto
tématu se následně více věnovalo zasedání Rady ECOFIN. Ministři financí také diskutovali
ekonomický vývoj v Irsku a Portugalsku, a to v souvislosti s kontrolními návštěvami po ukončení
makroekonomických ozdravných programů (Post-Programme Surveillance, PPS). Na rozdíl
od Irska, v případě Portugalska existují obavy nad vývojem ekonomiky, a to především rizika
v bankovním sektoru. Závěrečná diskuse ministrů se týkala snižování překážek investicím a
jejich širší podpoře. 1
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
Na zasedání Euroskupiny, navázalo zasedání ECOFINu. Ministři financí zemí EU pokračovali
v jednání o fiskální politice Španělska a Portugalska. V této souvislosti přijali rozhodnutí, že ani
portugalská ani španělská vláda nepřijaly dostatečná opatření, která by vedla k požadovanému
snížení schodku veřejných rozpočtů pod 3 % HDP ve stanoveném termínu. 2 V obou zemích se
však podařilo obnovit finanční stabilitu a vrátit ekonomiky k růstu především pomocí
strukturálních reforem. Nedodržení procedury při nadměrném schodku může být rozhodnutím
Rady na návrh Komise (ve lhůtě 20 dnů) potrestáno pokutou nebo pozastavením prostředků
z evropských fondů. 3

1

Eurogroup, Remarks by J.Dijsselbloem following the Eurogroup meeting of 11 July 2016, 11. 7. 2016. ZDE
Council of the EU, Excessive deficit procedure: Council finds that Portugal and Spain have not taken effective
action, 12. 7. 2016. ZDE
3
Council of the EU, Excessive deficit procedure: Council finds that Portugal and Spain have not taken effective
action, 12. 7. 2016. ZDE
2
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Ministři financí dále přijali doporučení pro hospodářskou politiku členských zemí (Country
Specific Recommendation, CSR) 4, jež v první polovině května představila Evropská komise. 5
Ministři financí navrhli změnu doporučení pro Španělsko a Portugalsko, a to tak, aby byla
dodržena procedura při nadměrném schodku.
Jednání se rovněž věnovalo tématu bankovní reformy. 6 Ministři financí projednali také
nejnovější návrh Komise pro boj proti praní špinavých peněz 7 a přijali nová pravidla pro
zabránění daňových úniků nadnárodními korporacemi. Ty jsou součástí balíku opatření, jež
Komise představila v lednu 2016. 8 Nová směrnice se vztahuje na všechny poplatníky daně
z příjmu právnických osob a stanovuje pravidla v 5 oblastech:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

omezení odpočítatelnosti úroků
zdanění při přesunu daňového rezidenství (s cílem zabránění erozi základu daně)
obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (s cílem zamezit přesouvání zisků)
pravidla pro zabránění využívání rozdílů mezi daňovými systémy jednotlivých zemí. 9

Přísnější pravidla pro transparentnost v rámci boje proti terorismu, daňovým únikům a praní
špinavých peněz
Evropská komise přijala začátkem července návrh, jehož cílem je posílit pravidla
transparentnosti tak, aby byl boj proti terorismu, daňovým únikům a praní špinavých peněz
účinnější. Návrh je součástí plnění akčního plánu pro posílení boje proti financování terorismu
z února 2016 10 a přináší změny směrnice o boji proti praní špinavých peněz, jež byla přijata
v květnu 2015 11:
⋅

⋅
⋅

plný veřejný přístup k některým informacím z rejstříků s informacemi o skutečných majitelích
obchodních společností a svěřeneckých fondů
propojení jednotlivých rejstříků
rozšíření informací, jež jsou dostupné odpovědným orgánům.

4

Council of the EU, Economic, employment and fiscal policies: Council issues country-specific recommendations,
12. 7. 2016. ZDE
5
Více k CSR viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 5. do 16. 5. 2016. ZDE
6
Council of the EU, Council conclusions on finalizing the post crisis Basel reforms, 12. 7. 2016. ZDE
7
European Commission, Remarks by Vice-President Dombrovskis at the Ecofin Council press conference, 12. 7.
2016. ZDE
8
Více k balíku opatření Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti Tax Avoidance Package)
viz Přehled ekonomický událostí v EU za období od 16. 1. do 31. 1. 2016. ZDE
9
Rada EU, Vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků: nová pravidla přijata, 12. 7. 2016. ZDE
10
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o akčním plánu pro zesílení boje proti financování
terorismu. ZDE
11
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.
ZDE
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Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union)
Evropská komise představila návrhy na změnu některých právních předpisů týkajících se
evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) 12 a sociálního podnikání (EuSEF) 13 a pokročila
tak při vytváření unie kapitálových trhů. Cílem návrhů je usnadnit investování do malých a
středních a inovativních podniků a je součástí akčního plánu na vytvoření unie kapitálových
trhů. 14 Komise navrhuje:
⋅
⋅

⋅

zpřístupnit fondy EuVECA a EuSEF správcům fondů všech velikostí
rozšíření seznamu aktiv způsobilých pro fond EuVECA a tím umožnění investic do menších
podniků
snížení nákladů např. zákazem poplatků hostitelských zemí, zjednodušením registrací, apod. 15

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (EU-Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement, CETA)
Začátkem července Evropská komise formálně navrhla Radě EU, aby podepsala obchodní
dohodu s Kanadou CETA. 16 Komise navrhla dohodu jako „smíšenou“ (tedy bude muset být
přijata také ve všech členských zemích), a to z důvodu, aby tak mohlo dojít k jejímu urychlenému
podepsání, a to na příštím summitu EU-Kanada, jež se uskuteční v říjnu. Svůj souhlas se
smlouvou musí vyslovit nejen Rada, ale také Evropský parlament. Následně se začne smlouva
uplatňovat v prozatímním režimu, až dokud nedojde k její ratifikaci ve všech členských zemích.
Poté smlouva vstoupí v platnost. 17
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment
Partnership, TTIP)
V období 11. až 15. července proběhlo již 14. kolo vyjednávání o obchodní smlouvě TTIP. Po jeho
ukončení zdůraznil hlavní vyjednavač EU Ignacio García Bercero především fakt, že již byly
předloženy návrhy téměř pro všechny vyjednávané kapitoly a brzké dojednání smlouvy tak
vypadá nadějně. I v tomto kole probíhala jednání ve všech třech hlavních oblastech: přístup
na trh, regulatorní spolupráce a globální pravidla obchodu. EU předložila návrhy textu smlouvy
v 10 oblastech.18 Komise tyto dokumenty zveřejnila, a to pouze několik dní po jejich předání
americké straně. Jedná se o texty návrhů dohody, jež představují postoj v oblastech: finanční

12

EuVECA (Evropské fondy rizikového kapitálu) představují typ harmonizovaného investičního fondu podle
evropského práva, jež se zaměřuje na start-up společnosti. European Commission, Investment Funds. ZDE
13
EuSEF (Evrospké fondy sociálního podnikání) představuje investiční program, jež se zaměřuje na podniky
s pozitivním sociálním dopadem. European Commission, Investment Funds. ZDE
14
Více k akčnímu plánu na vytvoření Unie kapitálových trhů viz Přehled ekonomických událostí v EU za období od
16. 9. do 30. 9. 2015. ZDE
15
Evropská komise, Unie kapitálových trhů: nová pravidla, která podpoří investice do fondů rizikového kapitálu a
sociálního podnikání, 14. 7. 2016. ZDE
16
Text dohody v angličtině je k dispozici ZDE
17
Evropská komise, Evropská komise vybízí k podpisu a uzavření obchodní dohody mezi EU a Kanadou, 5. 7. 2016.
ZDE
18
Eurpean Commission, Statement by Ignacio García Bercero EU Chief Negotiator for TTIP, 15. 7. 2016. ZDE
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služby, chemikálie, kosmetika, strojírenství, lékařské přístroje, textilie, motorová vozidla, klima,
energie a suroviny, institucionální obecné a finanční ustanovení. 19
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Začátkem července zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v květnu 2016. Oproti
dubnu 2016 poklesla nezaměstnanost v EU28 o 0,1 p.b. na úroveň 8,6 %, a v eurozóně také
poklesla o 0,1 p.b. na 10,1 % (nejnižší od srpna 2011). Oproti květnu 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 1,0 p.b. (z 9,6 %) 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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Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v květnu 2016 byly zaznamenány opět v České republice
(4,0 %), na Maltě (4,1 %) a v Německu (4,2 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (24,1 % v
březnu 2016) a ve Španělsku (19,8 %). V České republice poklesla míra nezaměstnanosti v
porovnání s dubnem 2016 o 0,1 p.b. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti
předchozímu měsíci nezměnila v Německu (4,2 %) a v Polsku (6,3 %), naopak vzrostla v
Rakousku (6,1 %) a poklesla na Slovensku (10,0 %). 20
Podle rychlého odhadu Eurostatu míra inflace v EU28 i v eurozóně v červnu 2016 vzrostla
na hodnotu 0,0 % resp. 0,1 %, což oproti květnu 2016 představuje nárůst o 0,1 p.b. v EU28 a 0,2
p.b. v eurozóně.

19

European Commission, Commission publishes further TTIP documents in ongoing transparency commitment,
14. 7. 2016. ZDE
20
Eurostat, Euro area unemployment at 10,1 %, 1. 7. 2016. ZDE
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Vývoj inflace v Evropské unii od roku 2005 (měsíčně, v %)
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Deflaci v červnu 2016 zaznamenalo 13 zemí. Nejnižší míru inflace vykázal Kypr (-2,0 %),
Bulharsko (-1,9 %), Chorvatsko (-1,2 %), Španělsko (-0,9 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla
zaznamenána v Belgii (+1,8 %), Švédsku (+1,2 %), na Maltě (+1,0 %) a v Portugalsku (+0,7 %).
K nízké míře inflace nejvíce přispěly opět ceny pohonných hmot (-0,41 p.b.) a topných olejů (0,16 p.b.), naopak největší pozitivní efekt měly ceny občerstvení (+0,11 p.b.) a nájmů a
tabákových výrobků (+0,06 p.b.). 21

21

Eurostat, Annual inflation up to 0,1 % in the euro area, 15. 7. 2016. ZDE
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