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PODZIMNÍ FISKÁLNÍ BALÍČEK
Evropská komise představila stanoviska k návrhům
rozpočtových plánů členských států pro rok 2020.

Návrhy rozpočtových plánů
V rámci paktu o stabilitě a růstu zhodnotila Komise
návrhy rozpočtových plánů (Draft Budgetary Plans)
zemí eurozóny na rok 2020. Na žádný členský stát
v současnosti není uplatňován postup při nadměrném schodku. Poměr dluhu k HDP v eurozóně bude
pravděpodobně klesat z 86 % (2019) na 85 %
(2020). Komise přijala stanoviska k návrhům rozpočtových plánů všech zemí eurozóny a zároveň
zjistila, že žádný návrh rozpočtového plánu na rok
2020 neukazuje na porušení požadavků Paktu stability a růstu. Devět členských států má své plány
na rok 2020 v souladu s tímto paktem, plány osmi
členských států představují riziko nedodržení paktu. Návrhy rozpočtových plánů jsou s Paktem stability a růstu v souladu v Německu, Irsku, Řecku,
na Kypru, v Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Nizozemsku, Rakousku, Estonsku a Lotyšsku. Riziko
nedodržení se objevuje u Belgie, Španělska, Francie,
Itálie, Portugalska, Slovinska, Slovenska a Finska.
Tyto plány mohou vést k odchylce od postupu korekce směrem k příslušnému střednědobému rozpočtovému cíli. U Belgie, Španělska, Francie a Itálie se předpokládá nedodržení doporučené hodnoty pro snižování dluhu.

Překročení střednědobých rozpočtových cílů
Komise odhaduje, že se počet států, které překračují své střednědobé rozpočtové cíle, zvýšil
ze šesti na devět. Celkový strukturální schodek
v eurozóně by měl vzrůst o 0,2 % HDP (na 1,1 %).
Nárůst strukturálního salda zapříčiní zejména očekávaná expanzivní fiskální politika v členských státech v Nizozemsku a v Německu (0,6 %, resp. 0,4 %
potenciálního HDP), a očekávané zvýšení strukturálního schodku Itálie (0,3 % potenciálního HDP).
Fiskální politiky jsou v celé eurozóně nedostatečně
diferencované.

Čtvrtá zpráva o Řecku
Komise přijala čtvrtou zprávu o Řecku v rámci posíleného dohledu. Zpráva ukazuje, že země připravila na rok 2020 rozpočet, který je v souladu
s dohodnutým cílem primárního přebytku 3,5 %
HDP takovým způsobem, který podporuje růst.
Komise vyzvala Euroskupinu a Radu, aby balíček
projednaly a také schválily předložené pokyny.
V rámci Evropského semestru Komise dále předloží
dokumenty, mezi které patří roční analýza růstu
na rok 2020, doporučení pro hospodářskou politiku eurozóny, zpráva mechanismu varování a návrh
společné zprávy o zaměstnanosti. (EC 1)

PRŮZKUM O MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
Dle výsledků průzkumů Eurobarometr se 60 % Evropanů domnívá, že mají osobní zisk z mezinárodního
obchodu. To je o 16 % více než při stejném průzkumu před 10 lety.

Výsledky průzkumu
Dále se 71 % respondentů vyjádřilo, že EU hájí
obchodní zájmy jednotlivých států efektivněji, než
by je hájily samy tyto státy. Dle průzkumu 54 %
osob preferuje, aby hlavní prioritou obchodní politiky EU bylo vytváření pracovních míst v EU. Ochranu životního prostředí jako prioritu uvedla polovina dotázaných. Až 75 % občanů souhlasí s tím, že
Evropa potřebuje pravidla mezinárodního obchodu.
60 % osob si myslí, že EU provádí obchodní politiku
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otevřeně a transparentně a výhody, které plynou
z obchodu v rámci širšího výběru produktů, vnímá
54 % dotázaných, 36 % respondentů vidí výhodu
mezinárodního obchodu v nižších cenách. Polovina
respondentů si myslí, že by se měla zvýšit dovozní
cla pro země mimo EU nebo pro podniky, které
nedodržují pravidla mezinárodního obchodu.
(EC 2)

Průzkum Eurobarometru v České republice
Na 60 % dotázaných uvedlo, že mezinárodní obchod vnímají pozitivně a hraje v EU důležitou roli.
Respondenti ocenili větší výběr produktů (58 %) a
levnější zboží (36 %), 20 % si myslí, že mezinárodní
obchod je dobrý pro evropskou ekonomiku. (EC 8)
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ZVOLENÍ KOMISE URSULY VON DER LEYEN
Při plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovala
většina poslanců Evropského parlamentu pro Komisi von der Leyen. Při hlasování bylo pro 461 hlasů, 157 proti a 89 členů se zdrželo hlasování. (EC 6)
Předsedkyně představila před hlasováním Evrop-

skému parlamentu tým komisařů. Hlavní otázky,
které chce Komise řešit, se týkají boje proti změně
klimatu, využití digitalizace a tržního hospodářství
nejen v rámci Evropské unie. (EC 5)

PROGRAM
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen
představila členy Komise i program na své volební
období, v němž se zaměří na klimatické změny,
migrační a azylovou politiku, ekonomiku i sociální
oblast.

Otázky ohledně klimatu
Mezi klíčové priority patří, aby Evropa byla první
klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Závazek o klimaticky neutrální Evropě chce přijmout
v rámci prvních 100 dní v úřadě. Do roku 2030
chce také snížit emise až o 50 %. Kompenzace by
měly dostat také malé a střední firmy, které ve
svých procesech výroby či podnikání použijí technologie vedoucí k ponížení emisí.

Ekonomika
Evropská ekonomika by měla více směřovat
k sociální spravedlnosti a prosperitě. Klimaticky
neutrální Evropa má být postavena na silné
a odolné sociální tržní ekonomice.
Malé podniky tvoří 99 % všech firem, proto by
měly být inovátory, a to jim musí být umožněno a
usnadněno. Ve svém programu se zaměří také
na dokončení bankovní unie a posílí mezinárodní
roli eura. Při projevu uvedla, že "ekonomika musí
sloužit lidem, ne lidé ekonomice."

Sociální politika a genderová rovnost
Všechny země evropské unie by měly svým občanům garantovat minimální mzdu, protože každý,
kdo pracuje, by měl mít nárok na minimální mzdu,
která zajistí, aby měl slušný život. Během prvních
100 dní svého úřadování chce koncept minimální
mzdy prosadit jako závazné opatření. Dále by chtěla prosadit evropské pojištění příspěvků
v nezaměstnanosti. Je potřeba rovnost pro všechny a ve všech ohledech. Ženy vydělávají o 16 %
méně než muži, i přesto, že dosahují vyšší kvalifikace. V prvních 100 dnech v úřadě zavede opatření,
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které se týká větší transparentnosti ohledně mezd.

Daně
Digitální společnosti jako Facebook nebo Google by
měly být spravedlivě zdaněny. Hlasování o daňových otázkách v Evropské radě by mělo být změněno z jednomyslného na kvalifikovanou většinu.

Obchod
Komise chce pokračovat v obchodní politice, která
přinese prosperitu a zároveň bude klást důraz
na evropské hodnoty. Dokončené tak mají být obchodní dohody s Austrálií a Novým Zélandem. Nová
Komise chce pracovat na posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů se Spojenými státy.
Ve svém programu se předsedkyně Komise rovněž
zavazuje k tomu, že každá nová obchodní dohoda
bude mít kapitolu věnovanou udržitelnému rozvoji, ochraně klimatu, životního prostředí a ochraně
práce s nulovou tolerancí dětské práce.

Zahraniční politika
Evropská unie by měla být významným globálním
partnerem. Mělo by se podporovat rozšíření EU,
otevřít se přístupová jednání se Severní Makedonií
a Albánií.

Digitalizace
Program Komise dává velkou váhu digitálním technologiím, které otevírají nové otázky. Komise se
chce zaměřit např. na přípravy legislativy pro etické využití umělé inteligence, nebo zavedení společných standardů pro vývoj bezdrátové sítě 5G.
Komise navrhne nový akt o digitálních službách,
který má cílit k modernizaci pravidel pro odpovědnost a bezpečnost digitálních služeb a platforem. Rovněž má vést k dokončení jednotného
digitálního trhu. (EC 7)
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ROZPOČET EU NA ROK 2020
Rada schválila dohodu o rozpočtu EU na rok 2020
a po potvrzení Parlamentem byl rozpočet na rok
2020 přijat. Rozpočet podpoří růst a konkurenceschopnost evropské ekonomiky, zaměří se na bezpečnost a řízení migrace. Více než jedna pětina
bude zaměřena na řešení v oblasti změny klimatu.
Okruhy

VÍCE ZDE

Navýšily se prostředky v odvětvích výzkumu a vývoje, dopravní a energetická infrastruktura a vnější
činnost EU. Závazky jsou stanoveny na 168,7 miliardy eur (proti roku 2019 nárůst o 1,5 %). Platby
činí 153,6 miliardy eur (proti roku 2019 navýšení
o 3,4 %). (EC 3)
Rozpočet na rok 2020 v mil. eur
(změna oproti roku 2019 v %)
Závazky

Platby

1. Inteligentní růst podporující začlenění:

83 931 (+4,1 %)

72 351 (+7,1 %)

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

25 285 (+7,9 %)

22 308 (+8,7 %)

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

58 646 (+2,5 %)

50 046 (+6,4 %)

2. Udržitelný růst: přírodní zdroje

59 907 (+0,4 %)

57 904 (+0,9 %)

Výdaje související s trhem a přímé podpory

43 410 (+0,5 %)

43 380 (+0,6 %)

3. Bezpečnost a občanství

3 729 (-1,5 %)

3 685 (+4,5 %)

4. Globální Evropa

10 262 (-9,3 %)

8 929 (-4,6 %)

5. Správa

10 272 (+3,3 %)

10 275 (+3,3 %)

Jiné zvláštní nástroje

588 (-32,5 %)

419 (-40,6 %)

Prostředky celkem

168 689 (+1,5 %)

153 566 (+3,4 %)

Zdroj: EC, 4: Dohoda o rozpočtu EU na rok 2020

Evropský parlament
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