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Evropský semestr 2017 (European Semester 2017)
Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) na svém zasedání koncem ledna 1 jednala
o otázkách týkajících se evropského semestru. Odsouhlasila roční analýzu růstu (Annual Growth
Survey, AGS) a také zprávu mechanizmu varování (Alert Mechanism Report, AMR) připravené
Komisí 2, a přijala návrh doporučení pro hospodářské politiky zemí eurozóny. 3 V něm ministři
financí vyzvali členské země k navýšení investic, provádění strukturálních reforem a
uskutečňování odpovědné fiskální politiky. 4
Návrhy rozpočtových plánů (Draft Budgetary Plans) Španělska a Litvy
Komise přijala stanovisko k aktualizovaným návrhům rozpočtových plánů Španělska a Litvy, jež
byly předloženy až v prosinci z důvodu formování nových vlád v obou zemích. V případě
Španělska Komise předpokládá, že se mu nepodaří splnit cíl rozpočtového schodku ve výši 3,1 %
stanoveného pro rok 2017. Nicméně, souladu s očekáváním by měla španělská vláda vyvinout
fiskální úsilí. Dle Komise má španělská vláda rovněž posílit rámec pro zadávání veřejných
zakázek. Komise se celkově domnívá, že návrh rozpočtového plánu Španělska je v zásadě
v souladu s ustanoveními Paktu stability a růstu (SGP).
Deficit Litvy je očekáván pro rok 2017 na úrovni 0,8 % HDP. Litva však požádala o dodatečnou
flexibilitu deficitu ve výši 0,5 % z důvodu implementace zásadních strukturálních reforem
pracovního trhu a důchodového systému. Proto se její veřejné finance pravděpodobně odchýlí
od střednědobého rozpočtového cíle (MTO). Celkově tak podle Komise hrozí návrhu
rozpočtového plánu Litvy nedodržení ustanovení Paktu. 5
Obchodní politika
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)
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Rada EU: Rada pro hospodářské a finanční věci, 27. 1. 2017, 27. 1. 2017 [cit. 31. 1. 2017], dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/ecofin/2017/01/27/
2
K informacím o spuštění evropského semestru 2017 viz Přehled ekonomických událostí za období od 16. 11. do
30. 11. 2016, Parlamentní institut [online], listopad 2016 [cit. 31. 1. 2017] dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88927
3
Doporučení by mělo být následně v březnu schváleno Evropskou radou.
4
Council of the EU: Council conclusions on macroeconomic and fiscal guidance to the member states (annual
growth survey), 27. 1. 2017 [cit. 31. 1. 2017], dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/01/27-conclusions-annual-growth-survey/
5
European Commission: European Commission adopts Opinions on the updated Draft Budgetary Plans of Spain
and Lithuania, 17 January 2017 [cit. 31. 1. 2017], dosutpné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1768_en.htm

3

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 1. do 31. 1. 2017
Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmström a zástupce USA pro otázky obchodu Michael
Froman představili společnou zprávu sledující pokrok ve vyjednávání TTIP 6 jednotlivých
oblastech. 7 Podle zprávy, celkově od spuštění vyjednávání v roce 2013 dosud, došlo
k výraznému posunu ve vyjednáváních. Zpráva přináší přehled oblastí, ve kterých bylo dosaženo
značného posunu, jako jsou např. přístup na trh, zjednodušení technických regulací a globální
pravidla obchodu (včetně udržitelného rozvoje a životního prostředí). Naopak mezi oblasti, kde
stále přetrvávají značné rozdíly, patří přístup na trh veřejných zakázek, ochrana investic, přístup
k ochranným známkám a zeměpisným označením. 8
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou (CETA)
Koncem ledna podpořil výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu (Committee on
International Trade, INTA) obchodní dohodu s Kanadou CETA 9. Hlasování o dohodě v plénu EP
je naplánováno na zasedání v polovině února (13 až 19. 2.). Po schválení se bude moci dohoda
začít uplatňovat prozatímně (pravděpodobně od března 2017). 10 Následně bude spuštěn
ratifikační proces v jednotlivých členských zemích EU. Po její ratifikaci vstoupí smlouva
v platnost. 11
Antidumpingová opatření
Evropská komise uložila konečné antidumpingové clo na dovoz dvou ocelových výrobků 12 z Číny
a Tchaj-wanu, jež podle Komise byly v Evropě prodávány za dumpingové ceny. V případě Číny
se clo bude pohybovat od 31,7 do 64,9 % a v případě Tchaj-wanu od 5,1 do 12,1 %. EU má
v současnosti zavedeno 39 antidumpingových opatření na ochranu obchodu před nekalým
dovozem ocelových výrobků, z toho 17 je uvaleno na dovoz z Číny. 13
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Transatlantic Trade and Investment Partnership
European Commisison: U.S.-EU Joint Report on TTIP Progress to Date, 17 January 2017 [cit. 31. 1. 2017], dostupné
z http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155242.pdf
8
EU and U.S. take stock of TTIP progress, EUbusiness [online], 19 January 2017 [cit. 31. 1. 2017], dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/ttip-report18vl/
9
Comprehensive Economic and Trade Agreement, [cit. 31. 1. 2017], text dohody v angličtině je dostupný z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
10
Podle rozhodnutí Rady se mohou prozatímně provádět pouze ty části smlouvy, jež spadají do výlučné pravomoci
EU. Viz Rada EU: Rozhodnutí Rady o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA)
mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Brusel, 10974/16, 5. 10.
2016 [cit. 26. 1. 2017], dostupné z http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10974-2016-INIT/cs/pdf
11
EU Parliament committee backs EU-Canada trade deal, EUbusiness [online], 25 January 2017 [cit. 31. 1. 2017],
dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/ceta-trade.24il/
12
Nerezové ocelové trubky a tvarovky používané na spojování trubek a dutých profilů nerezové oceli
13
European Commission: European Commission imposes anti-dumping duties on steel products from China and
Taiwan, 27 January 2017 [cit. 1. 2. 2017], dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1615
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