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Zasedání Euroskupiny (Eurogroup) 1
Na prosincovém zasedání Euroskupiny se ministři financí zemí eurozóny věnovali rozpočtové
situaci a fiskálnímu výhledu zemí eurozóny. Fiskální situace se v eurozóně jako celku zlepšuje,
téměř všechny země mají své deficity nižší než je referenční hodnota 3 % HDP. 2 Konkrétně
ministři diskutovali návrhy rozpočtových plánů (Draft Budgetary Plans) zemí eurozóny na rok
2017, přičemž vyjádřili souhlas se stanoviskem Komise k těmto návrhům. 3 Ministři také vzali
na vědomí požadavek Komise na pozitivní fiskální politiku pro rok 2017, přičemž zdůraznili
potřebu nalézt vhodnou rovnováhu mezi zajištěním udržitelnosti veřejných financí a podporou
investic. 4 Rozpočtová opatření by tak měla být více prorůstová.
Hostem zasedání Euroskupiny byl profesor Niels Thygesen, nový předseda Evropské fiskální
rady (European Fiscal Board, EFB), který informoval ministry o zřízení EFB, jejích úkolech a
způsobu spolupráce s Komisí a Euroskupinou. 5
Ministři financí jednali také o vývoji řecké ekonomiky, především byli ze stran zástupců institucí
obeznámeni se stavem druhého přezkumu ozdravného programu (second review of the
economic adjustment programme). Ministři uvítali dosažený pokrok a vyzvali k pokračování úsilí
na straně řecké vlády i institucí. Opět byla také diskutována otázka udržitelnosti řeckého dluhu,
přičemž ministři financí schválili soubor krátkodobých opatření, které by měly mít pozitivní
dopad na udržitelnost dluhu. 6
Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN)
Již tradičně na jednání Euroskupiny navázalo jednání ministrů financí všech zemí EU. Ministři
financí podobně jako ministři na zasedání Euroskupiny diskutovali podzimní ekonomický balík
(Autumn Economic Package) 7představený Komisí, a tedy začátek nového evropského semestru.
Ministři financí také diskutovali o pokroku dosaženém při prohlubování Hospodářské a měnové
unie.
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Eurogroup, 05/12/2016. ZDE
Eurogroup, Remarks by J.Dijsselbloem following the morning session of the Eurogroup meeting of 5 December
2016, 5. 12. 2016. ZDE
3
Více k podzimnímu balíčku a návrhům rozpočtových plánů viz Přehled ekonomických událostí v EU od 16. 11. do
30. 11. 2016. ZDE
4
Eurogroup, Eurogroup Statement on the Draft Budgetary Plans for 2017, 5. 12. 2016. ZDE
5
Eurogroup, Remarks by J.Dijsselbloem following the morning session of the Eurogroup meeting of 5 December
2016, 5. 12. 2016. ZDE
6
Eurogroup, Eurogroup statement on Greece, 5. 12. 2016. ZDE
7
Více k podzimnímu balíčku včetně roční analýzy růstu (Annual Growth Survey) nebo zprávy mechanismu varování
(Alert Mechanism Report) viz Přehled ekonomických událostí v EU od 16. 11. do 30. 11. 2016. ZDE
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Ministři dosáhli pokroku v dohodě týkající se prevence korporátních daňových úniků. Dohodli
kompromisní návrh směrnice, jejímž cílem je odstranění tzv. hybridních nesouladů s daňovými
systémy třetích zemí (zabránění využívání rozdílů mezi daňovými jurisdikcemi s cílem snížení
celkové daňové povinnosti). Ještě je potřeba dořešit otázku pravidel pro omezené výjimky a
datum implementace. 8 Ministři také přijali novou legislativu týkající se boje proti daňovým
únikům. Konkrétně se jedná o směrnici umožňující snadnější přístup orgánům daňové správy
k údajům sbíraným orgány v boji proti praní špinavých peněz. 9 Ministři financí také odsouhlasili
prodloužení životnosti evropského investičního fondu (European fund for strategic investments,
EFSI). 10
Opatření pro zjednodušení DPH pro online obchodování
Komise představila návrh nového balíku opatření týkající se DPH pro Jednotný digitální trh (VAT
Digital Single Market package), jenž má zjednodušit DPH pro elektronický obchod. 11 Balík
obsahuje návrh jednotného kontaktního místa pro internetové obchodníky, zjednodušená
pravidla pro začínající podniky a mikropodniky, opatření proti podvodům na DPH
organizovaných mimo EU, možnost sjednocení sazeb DPH na elektronické publikace s jejich
tištěnými ekvivalenty. 12
Společné prohlášení o legislativních prioritách na rok 2017
Předseda Evropského parlamentu, předseda Rady (za slovenské předsednictví) Robert Fico a
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker podepsali první společné vyhlášení
o legislativních prioritách na příští rok navazující na pracovní program Komise na rok 2017. Plán
obsahuje 6 tematických oblastí: zaměstnanost a růst; sociální rozměr EU; bezpečnost; migrace;
digitální jednotný trh; energetická unie a oblast změny klimatu. Podle předsedů je potřeba
zvláštní pozornost věnovat a podporovat především prosazování evropských hodnot a právního
státu; boj proti daňovým únikům; zachování volného pohybu pracovníků a zajištění stability a
bezpečnosti. 13
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
V prosinci zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v říjnu 2016. Oproti září 2016
poklesla nezaměstnanost v EU28 o 2 p.b. na úroveň 8,3 %, v eurozóně poklesla míra
nezaměstnanosti o 1 p.b. na 9,8 % (nejnižší od července 2009). Oproti říjnu 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,8 p.b. (z 9,1 %) v EU28 a o 0,8 p.b. (z 10,6 %) v eurozóně.
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Economic and Financial Affairs Council, 06/12/2016. ZDE
Council of the EU, Taxation: Council adopts directive on access to beneficial ownership information, 6. 12. 2016.
ZDE
10
Economic and Financial Affairs Council, 06/12/2016. ZDE
11
European Commission, Remarks by Vice-President Dombrovskis at the ECOFIN press konference, 6. 12. 2016.
ZDE
12
Evropská komise, Komise navrhuje nová daňová pravidla na podporu elektronického obchodu a on-line
podnikání v EU, 1. 12. 2016. ZDE
13
Evropská komise, Unie, která přináší rychlejší a lepší výsledky: tři evropské orgány podepsaly společné prohlášení
o legislativních prioritách EU na rok 2017, 13. 12. 2016. ZDE
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Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a Evropské unii od roku 2005
(měsíčně, v %)
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Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v říjnu 2016 byly zaznamenány v České republice
(3,8 %), Německu (4,1 %), Ve Velké Británii (4,7 % v srpnu 2016), V Maďarsku (4,7 % v září 2016)
a na Maltě (4,7 %). Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (23,4 % v srpnu 2016) a ve Španělsku
(19,2 %). V České republice míra nezaměstnanosti v porovnání se zářím 2016 mírně klesla.
Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci snížila v Německu (4,1 %),
v Polsku (5,7 %), na Slovensku (9,1 %) i v Rakousku (5,9 %). Vysoká stále zůstává nezaměstnanost
mladých (pod 25 let). V říjnu 2016 dosahovala hodnoty 18,4 % v EU28 a 20,7 % v eurozóně,
přičemž nejvyšší zůstává v Řecku (46,5 % v srpnu 2016), Španělsku (43,6 %) a v Itálii (36,4 %).14
Začátkem prosince zveřejnil Eurostat aktualizovaný odhad růstu HDP za 3. čtvrtletí 2016
doplněný také o údaje z České republiky. Podle těchto dat vzrostl HDP ve 3. čtvrtletí ve srovnání
s předchozím kvartálem o 0,4 % v EU28 a v eurozóně o 0,3 %.
Ze zatím známých hodnot byl nejvyšší ekonomický růst zaznamenán v Chorvatsku (1,7 %),
Slovinsku (1,0 %), Portugalsku a Řecku (obě 0,8 %). Nejvyšší meziroční růst byl vykázán zase
v Rumunsku (4,6 %), v Bulharsku (3,4 %), na Slovensku a ve Španělsku (obě 3,2 %). V České
republice růst HDP ve 3. čtvrtletí poklesl na 0,2 %. Podle dosud zveřejněných údajů žádná
ze zemí EU nezaznamenala mezičtvrtletně ani meziročně pokles HDP. 15

14
15

Eurostat, Euro area unemployment at 9,8 %, 1. 2. 2016. ZDE
Eurostat, GDP up by 0.3% in the euro area and by 0.4% in the EU28, 6. 12. 2016. ZDE
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Růst HDP v eurozóně a Evropské unii od roku 2005 (čtvrtletně, v %)
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