EVROPSKÁ RADA (19. A 20. BŘEZNA 2009)
SEKRETARIÁT RADY EU

~ INFORMATIVNÍ PŘEHLED Č. 1 ~
EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ ČINNOST V REAKCI NA HOSPODÁŘSKOU
A FINANČNÍ KRIZI

Evropská unie pozorně sleduje vývoj hospodářské a finanční krize a přitom vynakládá ve shodě
a koordinovaným způsobem veškeré úsilí, aby obnovila důvěru a finanční stabilitu a znovu
nastartovala reálnou ekonomiku.

¾ V návaznosti na směry vytyčené na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. října
a na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád EU dne 7. listopadu zdůraznila
Evropská rada na svém zasedání ve dnech 11. a 12. prosince, že je nutné, aby byly
členské státy schopny neprodleně dokončit a provést naléhavá opatření nezbytná k
obnovení řádného fungování finančního systému a důvěry hospodářských subjektů.
Vybídla banky a finanční instituce k tomu, aby možnosti, které jim jsou poskytnuty, plně
využily k udržení a povzbuzení úvěrového trhu v ekonomice a aby snížení základních
úrokových sazeb promítly do úvěrů, které poskytují podnikům i domácnostem. Vyzvala
k přednostnímu provádění kroků, jež mají posílit stabilitu a transparentnost finančního
sektoru a dohled nad ním.
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V souladu s touto výzvou dokončuje EU důležitou práci v oblasti legislativy:
-

jsou přijímány směrnice o ochraně vkladů střadatelů, jež má za cíl zajistit lepší

ochranu střadatelů zvýšením úrovně pojištění vkladů na 50 000 EUR od 30. června 2009
a na 100 000 EUR od 31. prosince 2011, směrnice o SKIPCP (subjektech kolektivního
investování do převoditelných cenných papírů), jež modernizuje právní rámec pro evropské
investiční fondy (SKIPCP), které představují trh v hodnotě 6 000 až 7 000 miliard EUR,
a dále nařízení o mechanismu střednědobé finanční pomoci platebním bilancím
v případě, že se některý stát mimo eurozónu ocitne ve finančních problémech, které zvyšuje
celkovou částku úvěrů, která je k dispozici, z 12 miliard EUR na 25 miliard EUR;
-

s Evropským parlamentem se projednává směrnice o solventnosti pojišťoven,

jež má za cíl posílit ochranu pojistníků a oprávněných osob, směrnice o kapitálových
požadavcích týkajících se bank, jež se zaměřuje mimo jiné na posílení dohledu
nad přeshraničními bankovními skupinami a na zavedení pravidel pro řízení rizika likvidity,
a nařízení o ratingových agenturách, jehož cílem je zajistit, aby ratingy používané v EU
byly nejvyšší možné kvality a vydávaly je agentury podléhající přísným požadavkům, neboť
ratingy mají značný dopad na důvěru investorů a spotřebitelů.
V hospodářské oblasti Evropská rada potvrdila plán evropské hospodářské obnovy, který
představuje soudržný rámec pro opatření na úrovni EU i jednotlivých členských států a který
se opírá o podporu v celkové výši přibližně 1,5 % HDP Evropské unie. Pokud
jde o legislativní oblast, Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci se na svém
zasedání dne 10. března v reakci na žádost vznesenou na prosincovém zasedání Evropské
rady dohodla, že členské státy, které mají zájem, mohou v určitých odvětvích uplatňovat
snížené sazby DPH.
Evropská rada dále zdůraznila, že při provádění všech opatření v rámci plánu obnovy
zůstává klíčovým prvkem rozpočtového rámce EU revidovaný Pakt o stabilitě a růstu.
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¾ Hlavy států a předsedové vlád EU na neformálním zasedání konaném dne 1. března
2009 znovu potvrdili, že finanční stabilita je podmíněna obnovením přiměřených a
účinných podmínek financování a uvolněním úvěrového kanálu, přičemž je třeba rovněž
řešit znehodnocená aktiva bank. V zájmu toho je třeba jednat podle pokynů stanovených
Komisí dne 25. února a plně v souladu s pravidly hospodářské soutěže. V souvislosti s
regulací finančních institucí a dohledem nad nimi účastníci neformálního zasedání se
zájmem uvítali příspěvek Skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled, které předsedá
Jacques de Larosière 1 .
Pokud jde o dopad krize na reálnou ekonomiku, hlavy států a předsedové vlád pozorně
sledují provádění plánu evropské hospodářské obnovy, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni
jednotlivých členských států. Jednotný trh musí být motorem oživení a podporovat růst
zaměstnanosti. Zaměstnanost je pro hlavy států a předsedy vlád ústředním tématem, a proto
přivítali sdělení Komise o automobilovém průmyslu ze dne 25. února, zejména pak posílení
evropské koordinace programů na obnovu vozového parku, které je v tomto sdělení
zmíněno. Opatření přijatá na úrovni EU k omezení ztrát pracovních míst v maximální
možné míře využívají možností existujících nástrojů, jako jsou Evropský sociální fond
a revidovaný Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Zaměstnanost bude mimo jiné
tématem mimořádného summitu, který se uskuteční dne 7. května a na kterém by měly být
přijaty konkrétní směry a opatření pro zmírnění sociálních důsledků krize a jejích dopadů
na zaměstnanost.
¾ EU v neposlední řadě vyvíjí činnost na mezinárodní scéně a jedná v součinnosti se
svými mezinárodními partnery. Právě z jejího podnětu se dne 15. listopadu 2008
uskutečnil summit ve Washingtonu, který stanovil ambiciózní pracovní program, jehož
cílem je společné oživení světové ekonomiky, účinnější regulace finančních trhů,
kvalitnější globální správa a odmítnutí protekcionismu. V této souvislosti hlavy států a
předsedové vlád dne 1. března 2009 zdůraznili význam summitu G-20, který se bude
konat dne 2. dubna v Londýně a který má přispět k obnovení důvěry podniků, občanů a
finančního sektoru. Hlavy států a předsedové vlád se rovněž domnívají, že je třeba
dosáhnout konsensu o podmínkách vedoucích k rychlému uzavření rozvojového
programu z Dohá v rámci WTO.
_____________________
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Bývalý generální ředitel Mezinárodního měnového fondu.
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