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Evropský parlament souhlasil s převodem nevyužitých prostředků strukturálních fondů EU pro
rok 2014 v celkovém objemu 21,1 mld. EUR na léta 2015-2017. Rada pro všeobecné záležitosti
GAC (členové jsou ministři pro evropské záležitosti z členských států EU) by měla formálně
schválit návrh opravného rozpočtu 21. 4. 2015. Převod financí reaguje na situaci, kdy v EU tři sta
(47%) programů členských států bylo spuštěno pozdě a tudíž čerpání bylo také zpožděno. ČR
vede mezi zeměmi s pozdním nastavením programů pro čerpání fondů, problémy s čerpáním
fondů má spolu s Rumunskem, Itálií, Lucemburskem, Bulharskem a Velkou Británií. Víceletý
finanční rámec stanoví limity pro roční souhrnné rozpočty Evropské unie - v rámci aktuálního
období 2014-2020 nemá ČR zatím schválené operační programy, proto prostředky pro rok 2014
nemohla plně využít. Možnost má čerpat až 24 mld. EUR.

GOOGLE OBVINĚN ZE ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍ POZICE NA TRHU
Ve středu 15.4. Evropská komise v čele s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe
Vestager vydala dle očekávání formální prohlášení o námitkách pro údajné zneužití
dominantní pozice na trhu internetových vyhledávačů firmou Google. Prohlášení konstatuje,
že od roku 2008 Google systematicky umísťoval v obecném vyhledávání produktů vlastní
cenovou službu (Google Product Search, nyní známou jako Google Shopping). Firma má v oblasti
vyhledávání na internetu v Evropě dominantní postavení, v některých státech (Belgie) pokrývá
98% trhu. Na obvinění firmy z porušení EU antimonopolních pravidel navazuje nyní další šetření
Komise, a to operačního systému Android od firmy Google pro mobilní telefony a tablety,
týkající-se například možných doložek o výlučnosti s on-line inzerenty, či výlučného
předinstalování služeb a aplikací Googlu. Komisařka popřela tvrzení o protekcionismu a útokům
proti vedoucím americkým firmám, jak naznačil americký prezident Barack Obama (v daňové
oblasti, i pokud jde o zneužití dominantní pozice). "Když jsem zmínila Google, netýká se to jeho
státní příslušnosti, ale služby, kterou nabízí… všechny společnosti, které podnikají v Evropě,
musí dodržovat naše pravidla hospodářské soutěže“. Z 30 stížností firem a spotřebitelských
organizací podala každou čtvrtou, dle Vestager, americká společnost. Obvinění Google navazuje
na čtyři roky trvající pokusy o urovnání konfliktu. Firma může být sankcionována do výše 10%
tržeb, které v roce 2014 činily 66mld USD. Zatím nejvyšší pokuta byla udělena firmě Intel –
1,6mld (rok 2009). Google má nyní 10 týdnů na odpověď. Komisařka den po prohlášení
odcestovala včera na návštěvu USA, odkud firma Google pochází. Komisařka Vestager se, spolu
s dalšími členy Komise, má v USA setkat s antimonopolními úředníky a bude mít také projev na
téma: Soutěž v EU-výhled a poslední vývoj v antimonopolní politice. Jednání v USA se mají týkat
Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP).
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Řecko by mělo s koncem měsíce splatit další peníze za vydané krátkodobé vládní dluhopisy
v hodnotě 2,4mld EUR, po úhradě 459 milionů EUR Mezinárodnímu měnovému fondu minulý
týden. Celkový objem finanční pomoci Řecku od Mezinárodního měnového fondu (MMF)
a Evropské centrální banky činil 240 mld. EUR - výměnou za program úsporných opatření.
Eurozóna nyní pozastavila výplatu 7,2 mld. EUR Řecku do zhodnocení reformních programů
nové řecké vlády. Aplikovaná úsporná opatření měla v Řecku za následek mimo jiné nárůst
nezaměstnanosti na nynějších necelých 26% (73% z toho počtu nezaměstnaných je bez práce
déle než rok, nezaměstnanost mladých do 35 let je zhruba dvojnásobná oproti celkové
nezaměstnanosti). Odhady hovoří o tom, že Řecku dojdou peníze kolem 20. dubna. Země
uvažuje obnovu prodeje státního majetku, krátkodobě také stahování peněz z hotovostních
rezerv státních podniků. Věřitelům MMF a zemím eurozóny předložila nový seznam reforem,
který věřitelé dle německé vlády na nadcházejícím zasedání ministrů financí eurozóny 24. dubna
v Rize neschválí, obdobně se vyjádřil slovenský ministr financí Kazimir. Věřitelé uvádějí, že další
splátky pomoci uvolní až po kontrolách přímo v Řecku. Řecký ministr Flamburakis pro řeckou
televizi Ant1 uvedl možnost referenda o charakteru směřování země (setrvání v eurozóně),
pokud dohoda s věřiteli nebude dosažena. Řecko musí aktuálně doma vyplatit na konci dubna
mzdy a důchody v objemu kolem 1,6mld EUR, plus uhradit další splátku MMF. Ratingová
agentura Standard and Poor´s snížila rating Řecka z B- na CCC+.

