O ČEM SE MLUVÍ : STRUČNÝ TÝDENNÍ VÝBĚR UDÁLOSTÍ EU
středa, 16. května 2012
Kvůli státnímu svátku v Belgii byl tento výběr připraven již ve středu.

PROGNÓZA EVROPSKÉ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE RŮSTU NA PŘÍŠTÍ ROK – DATA PRO ČR
Kancelář Senátu PČR
Oddělení pro EU

V pátek 11. května představila Evropská komise ve své pravidelné jarní prognóze
hospodářského vývoje zemí EU výhledy české ekonomiky. Ve 190-stránkovém
dokumentu je věnována kapitola makroekonomické situaci ČR, která je popsána
následovně: "po dvou letech mírného ozdravení vstupuje česká ekonomika do období
stagnace". Pro ČR byl na rok 2012 předpověděn nulový růst HDP, inflace ve výši 3,3 %
a dále pak nezaměstnanost ve výši 7,2 %. Na rok 2013 se pak hlavní makroekonomické
ukazatele mají mírně zlepšit, tj. růst HDP je odhadován na 1,5 %, inflace na 2,2 % a úroveň
nezaměstnanosti má zůstat stejná jako v roce 2012, tj. 7,2 %. S vidinou nulového
hospodářského růstu v roce 2012 je na tom ČR téměř nejhůře ze zemí stojících mimo
eurozónu. Horší výhled má podle Evropské komise jen Maďarsko, kterému
je předpovídán pokles hrubého domácího produktu o 0,3 %. Eurozónu jako celek čeká
tento rok recese, tj. její HDP zaznamená dle predikce Evropské komise pokles o 0,3 %.
Ve výsledku Evropská komise předpovídá, že růst HDP celé Evropské unie bude nulový.
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Dne 8. května uveřejnil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v britských Financial
Times článek s názvem Je Evropa předurčena stát se velkým Monakem nebo
supervelmocí? Hojně diskutovaný příspěvek je zahájen tezí, že kdyby Karl Marx měl
pravdu a politické vztahy byly podmíněné hospodářskou silou, byla by Evropská unie
supervelmocí. Sikorski zmiňuje, že základy EU, která má půl miliardy solventních
spotřebitelů, vzdělanou pracovní sílu, největší podíl na mezinárodním obchodě, největší
souhrnný obranný rozpočet a je největším dárcem v rámci světové rozvojové pomoci, jsou
současnou hospodářskou a finanční krizí hluboce poškozeny. Jako čtyři možné scénáře
dalšího vývoje nastínil Sikorski následující: 1. dezintegraci EU včetně rozpadu eurozóny,
jednotného trhu a Schengenu, 2. „plutí po proudu“ směrem ke stavu jakéhosi evropského
Monaka, tj. zámožné oázy s několika zajímavými turistickými atrakcemi, 3. utopická
federalizace EU a 4. zřízení politické Unie, která zachová četné národní kompetence.
Polský ministr zahraničí podporuje poslední verzi, proto ji dále specifikuje. V rámci této
politické Unie by při respektování principu subsidiarity měla být posílena integrace
ve smyslu dokončení jednotného trhu v oblasti služeb a internetového obchodu, zřízení
společné a konkurenceschopné energetické politiky, posílení ochrany vnějších hranic EU
a zároveň posílení svobody pohybu v schengenském prostoru. Dále Sikorski navrhuje
sloučení funkce předsedy Evropské komise a Evropské Rady, tak aby za EU mohla
rovnocenně vyjednávat se světovými mocnostmi jedna osoba. Dále by také muselo dojít
k opravdové spolupráci a posílení Společné bezpečnostní (obranné) politiky.

VÝBOR ECON JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLIL BASEL III

V pondělí 14. května byl ve výboru ECON (Hospodářství a měna) podpořen návrh
směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, jehož
zpravodajem je Othmar Karas (EPP, Rakousko). Tento reformní balík, který je reakcí
na hospodářskou a finanční krizi, známý také pod pojmem Basel III, byl podpořen
44 hlasy pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti, což dává Evropskému parlamentu silný
mandát pro vyjednávání konečné podoby tohoto legislativního návrhu s Radou. Mimo jiné
Basel III navrhuje, aby systémově důležité banky měly kapitálový "polštář" ve výši až 3 %,
který může být navýšen až na 10 %, což má vést ke stabilizaci bankovního sektoru. Dále
by měly být posíleny dohledové struktury na bankovním trhu a zefektivněny instrumenty
k odhadu rizik. Navrhnuto bylo také zjednodušení úvěrování malým a středním podnikům
a podpora začínajících podniků. Také bonusy bankéřů nesmí dle tohoto návrhu
přesáhnout jejich fixní plat. Basel III má platit od 1. ledna 2013 a má být postupně
aplikován až do roku 2019.

