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PODZIMNÍ BALÍČEK K EVROPSKÉMU SEMESTRU

VÍCE ZDE

Ve druhé polovině prosince představila Komise

Pro rok 2020 klade Evropská komise důraz na udr-

Ursuly von der Leyen svůj první podzimní balíček

žitelnost životního prostředí. Dále je kladen důraz

k evropskému semestru. Roční strategie růstu je

na růst investic, strukturální reformy, výzkum a

nově roční strategií pro udržitelný růst. Novinkou je

inovace, jež povedou k růstu produktivity v soula-

rovněž zpráva o výkonnosti jednotného trhu.

du s udržitelným hospodářským modelem. Snahou
je také zlepšit přístup k financování, fungování trhů

Podzimní balíček

zboží a služeb, odstranit překážky pro podnikatele.

Podzimní balíček Evropského semestru stanovuje

Nastavení sociální politiky by mělo zaručit spravedli-

politické priority Komise na následující období.

vé pracovní podmínky pro všechny a pomoci lidem

Nová Evropská komise ve své strategii staví zejmé-

přizpůsobit se změnám. V souladu s fiskálními pra-

na na udržitelnosti a sociálním začlenění.

vidly má být zachována makroekonomická stabilita
a dokončena hospodářská a měnová unie. (EC 1)

Roční strategie pro udržitelný růst
Roční strategie pro udržitelný růst Annual Sustainable Growth Strategy, ASGS) určuje strategii hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti v EU.
Pro rok 2020 obsahuje čtyři pilíře:


environmentální udržitelnost,



zvyšování produktivity,



spravedlnost a



makroekonomickou stabilitu.

Zpráva mechanismu a varování
Dle zprávy mechanismu a varování by mělo třináct
členských států podstoupit v roce 2020 hloubkový
přezkum, na jehož základě se posoudí závažnost

případné makroekonomické nerovnováhy. Státy,
kde je potřeba udělat hloubkový přezkum, jsou
Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Francie, Německo,
Řecko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko. (EC 3)

Dalším krokem by mělo být prohlubování hospodářské a měnové unie, stejně jako dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů.
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Společná zpráva o zaměstnanosti

notného trhu. Patrné jsou nedostatky v integraci

Zaměstnanost a sociální politiku analyzuje návrh

trhu energií. Týká se to zejména přeshraničního

společné zprávy o zaměstnanosti. V současnosti je

obchod s energií a hospodářské soutěže. Již dnes

nezaměstnanost v EU na rekordně nízké úrovni

jsou podstatnou složkou jednotného trhu vysoké

6,3 %, podmínky na trhu práce se zlepšují. Problé-

standardy ochrany životního prostředí a bezpeč-

mem jsou nadále nerovnosti mezi muži a ženami a

nosti výrobků. Je však potřeba větší spolupráce

nerovnosti v odměňování. Počet lidí v riziku chudo-

národních autorit v této oblasti. Nedostatky vyka-

by nebo sociálního vyloučení klesá. Zranitelnými

zuje rovněž např. oblast veřejných zakázek.

skupinami jsou zejména děti a osoby se zdravot-

Ve zprávě Komise také apeluje na členské země,

ním postižením. Některé členské státy mají pro-

aby prováděly strukturální reformy na vnitrostátní

blém s nezaměstnaností mladých lidí. (EC 4)

úrovni, jež povedou ke zvýšení výkonnosti jednotného trhu. (EC 5)

Zpráva o výkonnosti jednotného trhu
Nově předložená zpráva (Single market perfor-

Udržitelný růst pro eurozónu

mance report) posuzuje dosažené výsledky jednot-

V rámci politických doporučení pro země eurozóny

ného trhu. Cílem je poukázat na reformy, které

navrhuje Komise přijmout opatření k dosažení

usnadňují fungování jednotného trhu a mají umož-

udržitelného růstu, stejně jako udržet konkurence-

nit plně využít potenciál jednotného trhu. Zpráva

schopnost. Fiskální politiky v rámci euroskupiny by

konstatuje, že trhy zboží již jsou vysoce integrova-

měly být různé, přesto koordinované. Dalším kro-

né. Naopak nedostatky a možnosti k další integraci

kem by mělo být prohlubování hospodářské a mě-

je možné nalézt na trzích služeb, přičemž v sektoru

nové unie, stejně jako dokončení bankovní unie a

služeb je největší potenciál k další integraci.

unie kapitálových trhů. (EC 2)

V některých odvětvích přetrvává malá konkurence,
což zamezuje spotřebitelům využívat výhody jed-

Problémem jsou platové nerovnosti mezi muži a ženami
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