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Nová evropská strategie: Klimaticky neutrální ekonomika
Evropská komise přijala novou strategii za klimaticky neutrální Evropu. Dle vize „Čistá planeta
pro všechny“, by měla být Evropa v roce 2050 klimaticky neutrální, bude-li investovat
do realistických technologických řešení. Díky tomu bude možné do určité míry sladit oblasti,
kterými jsou finance, výzkum nebo průmyslová politika. Cílem je zajistit sociální spravedlnost
v tom smyslu, že přechod na novou ekonomiku bude proveden spravedlivým způsobem.
Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, uvedl: „Nemůžeme
bezpečně žít na planetě, jejíž podnebí je mimo kontrolu. To však neznamená, že kvůli snižování
emisí musíme obětovat živobytí Evropanů. V posledních letech jsme prokázali, že můžeme
snižovat emise a zároveň prosperovat, vytvářet vysoce kvalitní pracovní místa blízko bydliště
a zlepšovat kvalitu života lidí. Evropa se nutně bude i nadále proměňovat. V naší strategii
ukazujeme, že do roku 2050 je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby
prosperovala, přičemž žádný Evropan ani žádný evropský region nezůstane stranou.“1
Jedním z cílů navrhované strategie je dosáhnout nulových emisí do konce roku 2050. Do plnění
strategie budou zahrnuty všechny členské státy. Strategie je v souladu s cílem Pařížské dohody
a reflektuje například udržení teplotního nárůstu maximálně o 1,5 °C. Jestliže EU navrhované
cíle splní, bude držet světové prvenství v klimatické neutralitě. Smyslem strategie je vytvořit vizi
a zejména dát impulz pro inovace podnikatelům, inspirovat občany a vědce k tomu, aby
vytvářeli inovativní průmyslová odvětví a pracovní místa. Klimaticky neutrální ekonomika by
zlepšila kvalitu života občanů, hospodářství by se modernizovalo.2
Prověřování přímých zahraničních investic
Evropský parlament, Rada a Komise schválily balíček opatření ohledně prověřování přímých
zahraničních investic. Díky balíčku bude EU patřit k nejotevřenějším investičním lokalitám světa,
ale zároveň může ochránit své základní zájmy. Zahraniční investice podporují dlouhodobě
inovace, hospodářský růst, posilují zaměstnanost, avšak mohou mít také negativní dopad.
Zahraniční investoři mohou takto obdržet strategická aktiva podniků, která ovlivní bezpečnost
nebo veřejný pořádek EU. Nový evropský rámec vytvoří mechanismus vyměňování informací
mezi členskými státy. Komise bude moci zaujmout stanoviska, která se týkají závažných případů.
Rámec podporuje mezinárodní spolupráci při prověřování investic, avšak poslední slovo

1

Evropská komise: Komise vyzývá k tomu, aby Evropa byla do roku 2050 klimaticky neutrální, 28. 11. 2018, [cit.
28. 11. 2018], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_cs.htm
2
Ekologové: Do roku 2050 se dá dosáhnout, aby EU nepřidávala do atmosféry další skleníkové plyny, E15 [online]
28. 11. 2018, [cit. 28. 11. 2018], Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/ekologove-do-roku-2050-se-dadosahnout-aby-eu-nepridavala-do-atmosfery-dalsi-sklenikove-plyny-1354049
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ohledně povolení zahraniční investice budou mít vždy členské státy, kterých se investice přímo
týká. Prověřování se uskuteční v krátkých lhůtách, aby nebyl narušen podnikatelský záměr.3
Evropský semestr: Podzimní balíček
Podzimní balíček je startem Evropského semestru pro rok 2019. Evropský semestr koordinuje
hospodářskou a fiskální politiku v celé Evropské unii a stal se nedílnou součástí rámce pro
správu ekonomických otázek EU. Členské státy v průběhu evropského semestru zkoordinují
svou rozpočtovou a hospodářskou politiku s cíli domluvenými na úrovni EU.4 Každý rok
v listopadu vydává Komise v rámci balíčku dokumentů Roční analýzu růstu, v níž je uveden názor
Komise na politické priority Evropské unie, které má držet v dalším roce. Dále balíček obsahuje
Zprávu mechanismu varování, ve které se zabývá makroekonomickým vývojem ve členských
státech. 5 Součástí je také Návrh společné zprávy o zaměstnanosti na rok 2019, jenž reflektuje,
jak si členské státy vedou v oblasti zaměstnanosti s ohledem na evropský pilíř sociálních práv.6
Balíček dokumentů zahrnuje doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny, v němž vydává
Komise doporučení pro členské státy ohledně přijetí samostatných nebo kolektivních opatření,
které pomohou zlepšit hospodářskou stabilitu země a celé EU.7
V podzimním balíčku evropského semestru Komise potvrdila neshodu s Paktem o stabilitě
a růstu v případě Itálie a představila hospodářské a sociální priority na následující rok.
Do evropského semestru se poprvé začlenilo také Řecko.8
Pro rok 2019 vyzývá Komise členské země k podpoře udržitelného a inkluzivního růstu.
Strukturální reformy, stejně jako investice, by měly primárně zvýšit produktivitu a růstový
potenciál. Proto je nezbytné posílit hospodářskou a měnovou unii. Členské státy by měly
hospodářský růst využít k vytvoření fiskálních rezerv a také by se měly zaměřit na snížení dluhu.
Díky těmto opatřením by se zlepšily podmínky pro trvalou makrofinanční stabilitu a
konkurenceschopnost Evropské unie. Takto se může vytvořit více pracovních míst, na která je
potřeba speciální kvalifikace, zvýší se sociální spravedlnost a zlepší se životní podmínky. Balíček
dokumentů vychází z podzimní hospodářské prognózy.9
Hospodářská situace byla v minulém roce velmi příznivá. Díky nízkým úrokovým sazbám se
podařilo podpořit růst zaměstnanosti, investic a pokleslo zadlužení v EU. Ekonomiky všech
3

Evropská komise: Komise vítá dohodu o rámci k prověřování zahraničních investic, 20. 11. 2018, [cit. 28. 11.
2018], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_cs.htm
4
Balíček obsahuje Roční analýzu růstu na rok 2019, Zprávu mechanismu varování na rok 2019, Návrh společné
zprávy o zaměstnanosti na rok 2019, Doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny, Stanoviska k návrhům
rozpočtových plánů členských států eurozóny, Opatření v rámci Paktu o stabilitě a růstu a Zprávu o posíleném
dohledu nad Řeckem.
5
Podrobnější informace o průběhu Evropského semestru si můžete přečíst ve studii Parlamentního institutu.
Krček, T., Evropský semestr, stručný přehled, č. 01/2018, leden 2018, [cit. 29. 11. 2018], Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=3
6
Společná zpráva Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční analýze růstu 2018,
22. 11. 017, [cit. 30. 11. 2018], Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0674
7
Rada EU: Doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny, 23. 1. 2018, [cit. 30. 11. 2018], Dostupné z
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-theeconomic-policy-of-the-euro-area/
8
Řecko zpět v rodině „správně hospodařících zemí EU“ na okraj se dostává Itálie kvůli návrhu svého rozpočtu,
Ekonomický deník [online] 22. 11. 2018, [cit. 27. 11. 2018], Dostupné z http://ekonomicky-denik.cz/recko-zpetrodine-spravne-hospodaricich-zemi-eu-okraj-se-dostava-italie-kvuli-navrhu-sveho-rozpoctu/
9
European Commission: European Semester Autumn Package: Bolstering inclusive and sustainable growth,
21. 11. 2018, [cit. 27. 11. 2018] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_en.htm
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členských států budou nadále růst, i když mírnějším tempem, než tomu bylo doposud. Vpřed je
bude hnát silná domácí spotřeba a investice. Hospodářský růst v EU se očekává nad
potenciálem, proto se předpokládá vznik nových pracovních míst a pokles nezaměstnanosti.10
Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl, že i přes velmi dobrý
ekonomický růst a prosperitu se objevují ukazatele, díky kterým Komise předpokládá, že růst
nebude trvat věčně.11 Členské státy EU by měly velmi dobře cílit své investice, snažit se posílit
základy hospodářského růstu a zvýšit produktivitu práce. Z hlediska rozpočtové politiky je
potřeba snížit úroveň veřejného dluhu a vytvořit fiskální rezervy. Tímto se členské státy EU
mohou připravit na pokles růstu ekonomiky.12
Navázání spolupráce na udržitelném rozvoji s Čínou
Eurokomisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj při návštěvě Číny potvrdil zájem EU o navázání
spolupráce na udržitelném rozvoji. Zástupce Číny i zástupce EU se dohodli na tom, že budou
hledat společné řešení v konkrétních oblastech spolupráce a budou se snažit najít způsob, jak
společně podporovat udržitelný rozvoj. Nově vzniklá agentura CIDCA (China International
Development Cooperation Agency)13 by mohla být pro EU významnou příležitostí k tomu, aby
obě velmoci posílily spolupráci jako globální a rozvojoví partneři, jak uvedl eurokomisař. 14

10

Tamtéž
Mezi ně můžeme zahrnout například brexit nebo protekcionistickou celní politiku USA.
12
Europa.Eu. Podzimní balíček k evropskému semestru: posílení inkluzivního a udržitelného růstu, 21. 11. 2018,
[cit. 27. 11. 2018], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_cs.htm
13
Čínská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci
14
Europa.Eu. EU and China step up their cooperation on sustainable development, 16. 11. 2018, [cit. 27. 11.
2018], Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6408_en.htm
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