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Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny
V rámci balíčku dokumentů zahajujících evropský semestr 2020 předkládá Komise doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny. Doporučení zahrnuje
pět bodů:
1. (investiční) podporu spravedlivého a inkluzivního přechodu ke konkurenceschopnému zelenému a digitálnímu hospodářství, zlepšování podnikatelského prostředí a kvality
institucí, zlepšování fungování trhu se zbožím a službami prostřednictvím prohloubení vnitřního trhu, podporu konkurenceschopnosti a snižování vnějšího dluhu, podporu růstu
mezd, zvyšování veřejných a soukromých investic;
2. snižování veřejného dluhu, přijetí podpůrných fiskálních politik odpovídajících podmínkám v jednotlivých státech eurozóny v případě zhoršujícího se výhledu, koordinaci
fiskálních politik v rámci euroskupiny, zvýšení účinnosti vnitrostátních fiskálních rámců a kvality veřejných financí, přijetí daňových a dalších rozpočtových opatření na podporu
udržitelného hospodářství, boj proti agresivnímu daňovému plánování;
3. posílení systémů vzdělávání a odborné přípravy a zvýšení investic do dovedností, zvýšení účinnosti aktivních politik trhu práce na podporu integrace a úspěšného přechodu,
podporu účasti na trhu práce (zejména žen) a snížení daňového zatížení práce, podporu vytváření kvalitních pracovních míst a spravedlivých pracovních podmínek, zlepšení
přístupu k sociální ochraně, zvýšení účinnosti sociálního dialogu a podporu kolektivního vyjednávání;
4. dokončení bankovní unie (včetně zprovoznění mechanismu jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a zahájení politických jednání o evropském systému pojištění vkladů),
posílení evropského rámce regulace a dohledu (včetně boje proti praní peněz), rychlé snižování podílu úvěrů v selhání, dokončení unie kapitálových trhů;
5. dosažení pokroku v oblasti posilování mezinárodní úlohy eura a prosazování evropských ekonomických zájmů v globálním měřítku, prohlubování hospodářské a měnové unie a
zvyšování její demokratické odpovědnosti při plném respektování vnitřního trhu EU a otevřeným a transparentním způsobem vůči členským státům mimo eurozónu.
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Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku
Nařízením Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku se stanoví všeobecné a úplné zbrojní embargo vůči Somálsku a zákaz dovozu, nákupu a
přepravy dřevěného uhlí ze Somálska. V návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2498 (2019) dne 15. listopadu 2019, která mění výjimky, schválení předem a
oznámení týkající se dodávek zbraní a souvisejících materiálů do Somálska a zavádí zákaz součástí improvizovaných výbušných zařízení, je cílem předkládaného návrhu změnit
odpovídajícím způsobem uvedené nařízení.
Jedná se o dokument kategorie Limité, který je vyhrazen pro osobní potřebu těch, jimž je určen. Nelze jej dále šířit ani zveřejňovat jeho obsah.
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Sdělení Komise - Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
V návaznosti na představení Zelené dohody pro Evropu předkládá Komise roční strategii pro udržitelný růst, v níž nastiňuje priority politiky EU pro hospodářství a zaměstnanost
pro rok 2020. Cílem strategie je transformovat hospodářství Unie tak, aby se stalo udržitelným, a současně pomoci EU a členským státům při dosahování cílů udržitelného rozvoje
OSN. Jejím jádrem jsou čtyři vzájemně se doplňující aspekty: životní prostředí, produktivita, stabilita a spravedlnost, jejichž propojení má umožnit vytváření synergií a zaujetí
systémového přístupu napříč všemi politikami. Ústředním prvkem tohoto procesu bude nová průmyslová strategie, která bude založena na jednotném trhu, podpoří inovace a vývoj
nových technologií a posílí oběhovost a vytváření nových trhů. Evropské hospodářství již sedm let po sobě roste, avšak jeho výhled do budoucna zhoršuje méně příznivé
hospodářské a geopolitické prostředí, vysoká nejistota, stárnutí obyvatelstva, pomalý růst produktivity a důsledky zhoršujícího se životního prostředí. Klíčovým pojmem nové
strategie je konkurenceschopná udržitelnost, která zahrnuje propojení výše uvedených čtyř oblastí a dosažení vyváženosti nákladů a přínosů v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu.
Udržitelnost životního prostředí - v této oblasti patří k prioritám podpora udržitelných investic, ekologické zdanění, dosažení uhlíkové neutrality a přechod na oběhovější
hospodářství. Díky většímu důrazu na oblast klimatu a životního prostředí byla posílena role evropského semestru jako komplexního nástroje hospodářské politiky a politiky
zaměstnanosti. Modernizaci hospodářství by měly podpořit rovněž zvýšené příjmy ze systému EU pro obchodování s emisemi.
Růst produktivity - v této oblasti jsou prioritami podpora výzkumu a inovací, využití digitálních technologií, další prohlubování a zlepšování jednotného trhu (zpráva o výkonnosti
jednotného trhu je přílohou sdělení), standardizace, podpora inovací a investic ze strany finančního sektoru, investice do vzdělávání a rozvoje dovedností (zejména u 60 milionů
dospělých s nízkou kvalifikací) a odstranění překážek v podnikatelském prostředí.
Spravedlnost - v této oblasti patří mezi priority dodržování zásad evropského pilíře sociálních práv, zajištění spravedlivých pracovních podmínek pro všechny, odstranění
znevýhodnění žen, investice do dovedností, přiměřené a udržitelné systémy sociální ochrany a boj proti vyloučení, dosažení soudržnosti napříč členskými státy i v jejich rámci (při
zohlednění odlišných výchozích podmínek) a optimalizace vnitrostátních systémů daní a dávek.
Makroekonomická stabilita - v této oblasti jsou prioritními otázkami koordinace fiskálních politik, dodržování Paktu o stabilitě a růstu, určování potenciálních zdrojů vnitřní i vnější
nerovnováhy, ochrana investic do budoucí udržitelnosti a produktivity, zlepšení kvality veřejných financí, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů, dobré zacílení investic
a posílení mezinárodní úlohy eura.
Komise ve sdělení připomíná význam jednotného trhu, rozpočtu EU a evropského semestru pro realizaci strategie pro udržitelný růst a nutnost společného postupu a odhodlání
všech evropských aktérů. Členské státy by měly plně využívat dostupné politické a finanční nástroje EU. Současně Komise zdůrazňuje, že správu ekonomických záležitostí nelze
oddělit od demokratické odpovědnosti, a proto by měla být posílena role Evropského parlamentu v této oblasti.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 7-10/2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o výdajích Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za období do 31. srpna 2019. V prosinci 2018 byl přijat rozpočet EU na rok
2019, který pro EZZF zahrnuje prostředky na závazky ve výši 43 192 milionů EUR a prostředky na platby ve výši 43 116 milionů EUR. Po zahrnutí příjmů účelově vázaných
dosahují částky plánované v rozpočtu na rok 2019 celkem 855 milionů EUR na odvětví ovoce a zeleniny a 35 326 milionů EUR na přímé platby oddělené od produkce. Čerpání
prostředků na intervence na zemědělských trzích bylo celkově o 81 milionů EUR nižší, než se očekávalo, a to v důsledku menšího objemu čerpání ve všech odvětvích s výjimkou
ovoce a zeleniny, kde byl výdajový profil překročen o téměř 64 milionů EUR. Čerpání prostředků na přímé platby překročilo výši plnění uvedenou v profilu o 811 milionů EUR.
Celková částka účelově vázaných příjmů dostupná ke dni 31. srpna 2019 pro financování výdajů EZZF dosáhla výše 1 083 milionů EUR. Z prozatímního čerpání rozpočtových
prostředků EZZF na rok 2019 vyplývá, že měsíční úhrady členským státům jsou o 680 milionů EUR vyšší než vypočtený profil spotřeby. Komise odhaduje, že pro přenos prostředků
z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 2020 budou k dispozici účelově vázané příjmy ve výši 280 milionů EUR.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva mechanismu varování 2020
(vypracovaná v souladu s článkem 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy)
Tato zpráva zahajuje devátý roční cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze. Určuje členské státy, u nichž by měl být proveden hloubkový přezkum za účelem zjištění
existence nerovnováh vyžadujících přijetí politických opatření. Podle poslední hospodářské prognózy Komise z podzimu 2019 se růst reálného HDP v roce 2019 ve srovnání s
rokem 2018 zpomalil a dosáhl 1,4 % v EU a 1,1 % v eurozóně. V roce 2020 se očekává růst HDP v EU o 1,4 % a v eurozóně o 1,2 %. Ke ztrátě dynamiky došlo zejména u čistého
vývozu a výroby, nejvíce byly postiženy velké členské státy eurozóny. K nápravě stávající makroekonomické nerovnováhy přispělo zejména rozsáhlé snižování zadluženosti po
skončení krize. V posledních letech pak došlo k hospodářskému růstu a opětovnému růstu cen a v řadě členských států také k silnému růstu jednotkových nákladů práce a cen
bytových nemovitostí. Aktuální nepříznivý hospodářský výhled může znamenat pomalejší korekci nerovnováhy a nová rizika, přičemž prostor pro politická opatření k vyrovnání se s
otřesy se zmenšuje a možnost zmírnění otřesů pomocí úspor je v řadě členských států omezena vysokou mírou zadlužení. Z provedené analýzy vyplývají následující závěry: salda
běžného účtu v roce 2018 v celé EU mírně klesla, zatímco schodky jsou i nadále výjimkou, velké přebytky přetrvávají; čisté investiční pozice vůči zahraničí se zlepšují rychlejším
tempem, ale v řadě členských států přetrvává vysoká úroveň vnějších závazků; jednotkové náklady práce rostou v mnoha členských státech rychleji v důsledku zrychlení růstu
mezd a snížení růstu produktivity; reálné efektivní směnné kurzy posilují; ke snižování zadluženosti soukromého sektoru přispívá zejména růst nominálního HDP a snižování míry
zadluženosti domácností se zpomalilo; odolnost bankovního sektoru EU se zlepšila, ale některé problémy přetrvávají; ceny bytových nemovitostí v roce 2018 rychle rostly, ke
zpomalení růstu došlo pouze tam, kde existují jasné důkazy o jejich nadhodnocení; ve všech členských státech EU se dále zlepšovala situace na trzích práce a klesala
nezaměstnanost. Celkově jsou potenciální zdroje nerovnováhy srovnatelné se zdroji identifikovanými v předchozí zprávě (vícenásobná a vzájemně provázaná dluhová zranitelnost,
vysoké a trvalé veřejné zadlužení, omezená produktivita a konkurenceschopnost, velký a trvalý přebytek běžného účtu, vývoj nákladové konkurenceschopnosti, vývoj cen bytových
nemovitostí), ale hospodářský výhled je v řadě ohledů horší. Příprava hloubkového přezkumu se předpokládá pro 13 členských států, přičemž u deseti z nich byla zjištěna
nerovnováha (Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko) a u tří (Kypr, Řecko a Itálie) nadměrná nerovnováha.
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Dokumenty zahraničně obchodní povahy
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů
TIR k návrhu změn úmluvy
Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, se týká plánovaného přijetí změn úmluvy v
souvislosti s ustavením právního základu pro elektronický režim TIR (eTIR) na zasedání výboru v únoru 2020. Navrhované změny byly s členskými státy konzultovány v rámci
skupiny celních odborníků na TIR (Koordinace Ženeva), další konzultace proběhly na úrovni pracovní skupiny EHK OSN pro celní otázky ovlivňující přepravu a expertních skupin
pro právní ustanovení a technické parametry systému eTIR. Unie by měla přijetí navrhovaných změn podpořit.
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