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Summit EU a Japonska
Kromě posílení bilaterálních vazeb se summit EU-Japonsko zaměřil na provádění
dvou významných dohod uzavřených v loňském roce: strategického partnerství a dohod
o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Evropskou unii na summitu zastupovali
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk.
Japonsko zastupoval premiér Shinzō Abe. Summitu se zúčastnila i vysoká představitelka EU
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Evropské komise,
Federica Mogherini, místopředseda Komise pro zaměstnanost, růst, investice a
konkurenceschopnost Jyrki Katainen a komisařka EU pro obchod Cecilia Malmström.
Obě strany se zavázaly dále rozvíjet strategické partnerství mezi EU a Japonskem,
které je založeno na dvou významných dohodách. Dohoda o hospodářském partnerství spojuje
obě ekonomiky. Dohoda o strategickém partnerství je širším rámcem, který podporuje
politickou a odvětvovou spolupráci a společné akce ve více než 40 oblastech. Evropská unie
a Japonsko jsou podobně smýšlejícími partnery, a to jak na dvoustranných,
tak na mnohostranných jednáních (OSN, G7 a G20). Vedoucí představitelé diskutovali
o způsobech posílení spolupráce. Potvrdili svou společnou vizi a podporu mezinárodního
pořádku založeného na pravidlech s multilateralismem, demokracií, nešířením zbraní
hromadného ničení, otevřenými trhy a globálním obchodním systémem se Světovou obchodní
organizací. Zabývali se otázkami regionální a zahraniční politiky, včetně situace na Korejském
poloostrově, závazku zachovat společný komplexní akční plán - jadernou dohodu v Íránu,
konfliktu na východní Ukrajině a nezákonné anexi Krymu a Sevastopolu Ruskem a globální roli
Číny. Prezidenti Juncker, Tusk a premiér Abe diskutovali o dalších bilaterálních otázkách,
včetně možnosti posílení bezpečnostního partnerství EU a Japonska.1
Evropský semestr - Konvergenční program České republiky
Vláda předložila konvergenční program České republiky na léta 2019 až 2022.2 V květnu
Evropská komise vyhodnotí předložené plány a předloží návrhy doporučení pro jednotlivé
země. V červnu Rada EU projedná doporučení pro jednotlivé země a dohodne se na jejich
konečném znění, které potvrdí Evropská rada.
Obsah
Konvergenční program České republiky se dělí do sedmi provázaných kapitol. V první kapitole
jsou uvedeny záměry a cíle fiskální politiky vlády České republiky a rámec měnové politiky
České národní banky. Druhá kapitola ukazuje růst HDP v roce 2018, který dosáhl 2,9 %, v dalším
roce se predikuje hospodářský růst na 2,4 %. Mezi hlavní příčiny zastavení, respektive poklesu
1

26th EU-Japan Summit: Taking our strong partnership to a higher level, 25. 4. 2019, [cit. 29. 4. 2019] Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2248_en.htm
2 Členské státy předloží své plány politik jako programy stability nebo konvergenční programy a národní programy reforem (do 15. dubna,
respektive 30. dubna).
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růstu, se řadí nedostatek pracovníků na trhu práce a zpomalení ekonomik obchodních partnerů.
Míra nezaměstnanosti by se měla pohybovat okolo 2,2 %, míra inflace bude okolo 2 %. Třetí
kapitola reflektuje hospodaření sektoru vládních institucí, které v roce 2018 vykázalo přebytek
0,9 % HDP. Zadlužení se snížilo na 32,7 % HDP. V roce 2019 bude dle predikce přebytek 0,3 %
HDP a téměř vyrovnané strukturální saldo. Česká republika plní svůj střednědobý rozpočtový
cíl. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou citlivosti, která simuluje dopady dalších možných
předpokladů ekonomického vývoje. Pátá kapitola podrobněji ukazuje aspekty udržitelnosti
veřejných financí. Výdaje se dle odhadů zvýší o více než 6 %, zejména v důsledku navýšení
starobních penzí. Česká republika bývá hodnocena z hlediska své dlouhodobé udržitelnosti jako
středně riziková země. Právě to se promítlo v přísnějším střednědobém rozpočtovém cíli.
V šesté kapitole je blíže zkoumána kvalitativní stránka příjmů a výdajů sektoru vládních institucí,
která se zaměřuje na změny v oblasti boje proti daňovým únikům i zjednodušení daňové
administrativy. Poslední sedmá kapitola se zabývá změnami v institucionálním prostředí fiskální
a rozpočtové politiky i posílením transparentnosti veřejných financí.3
Strategický program EU 2019-2024
Komise předložila strategický program EU na období 2019-2024. Evropská komise představila
řadu politických doporučení pro další období, a podle jejího názoru by se budoucí Komise měla
zaměřit na ochranu Evropy, konkurenceschopnost, spravedlnost, udržitelnost a také na to,
aby Evropa ve světě neztratila svůj vliv. V dalším strategickém období chce usilovat o vybudování
Evropské bezpečnostní unie a přikročit ke skutečné evropské obranné unii, aby se obranná
spolupráce v rámci EU stala spíše normou než výjimkou. Evropa musí modernizovat a plně
uplatňovat jednotný trh ve všech jeho aspektech. V příštím období by se Komise měla zaměřit
na výzkum a inovace, na ekologické, sociální a ekonomické změny a související společenské
výzvy, investovat do klíčových evropských digitálních kapacit, posílit umělou inteligenci, zajistit
udržitelnou prosperitu prohloubením hospodářské a měnové unie. Nadále by měla také plnit
evropský pilíř sociálních práv. Dalším cílem je modernizovat hospodářství tak, aby zahrnovalo
udržitelné modely spotřeby a výroby, posílit úsilí v boji proti změně klimatu a zvrátit degradaci
životního prostředí, přejít na cirkulární hospodářství, které účinněji využívá zdroje. Evropa by
měla vést v podpoře multilaterálního globálního řádu založeného na pravidlech, jehož jádrem
je OSN. EU by také měla rozvíjet vztahy s blízkými sousedy a posílit mezinárodní roli eura.4

3

Konvergenční program České republiky (duben 2019), 30. 4. 2019, [cit. 3. 5. 2019] Dostupné z https://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/konvergencni-program/2019/konvergencni-program-ceske-republiky-dub-35084
4
Commission's contribution to the EU's next strategic agenda for 2019-2024, 30. 4. 2019, [cit. 3. 5. 2019] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/commissions-contribution-eus-next-strategic-agenda-2019-2024-2019-apr-30_cs
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