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BANKOVNÍ BALÍČEK 2021
Evropská komise přijala přezkum bankovních
pravidel EU (nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice o kapitálových požadavcích).
Nová pravidla zajistí větší odolnost evropských
bank vůči budoucím hospodářským otřesům.
Dále přispějí k oživení Evropy po pandemii
covid-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě.

Dohoda Basel III
Balíček je posledním krokem k provedení dohody Basel III v EU. Cílem této dohody je učinit banky odolnějšími vůči hospodářským
výkyvům.
Součástí přezkumu jsou tyto legislativní prvky
 legislativní návrh na změnu směrnice
o kapitálových požadavcích (směrnice
2013/36/EU),
 legislativní návrh na změnu nařízení
o kapitálových požadavcích (nařízení
2013/575/EU),
 samostatný legislativní návrh
na změnu nařízení o kapitálových požadavcích v oblasti řešení krize bank
(v souvislosti s řetězovými strukturami,
tzv. „daisy chains“). (EC1)

Části balíčku
 Provedení dohody Basel III – posílení

odolnosti vůči hospodářským otřesům
V interních modelech, které banky používají k výpočtu svých kapitálových požadavků, nesmí být podceňována rizika. To
zabezpečí, aby banky měly na pokrytí
rizik dostatečný kapitál. Bude možné
srovnávat kapitálové poměry založené
na riziku mezi jednotlivými bankami a to
pomůže obnovit důvěru v tyto poměry i
ve stabilitu celého sektoru. Odolnost bude posílena, aniž by bylo nutné výrazně
zvýšit kapitálové požadavky.
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Udržitelnost – příspěvek k ekologické
transformaci

Hlavní oblastí strategie Komise pro udržitelné financování je posílení odolnosti
bankovního sektoru vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům (tzv.
rizikům ESG). Důležité je zlepšit způsob,
jakým banky uvedená rizika měří a řídí, a
zajistit, aby činnost bank mohly monitorovat trhy. Nový návrh ukládá bankám
zajistit a zveřejňovat v rámci svého systému řízení rizik rizika ESG. Což znamená
pravidelně provádět zátěžové testy, orgány dohledu budou muset posuzovat
rizika ESG v rámci svých pravidelných
kontrol. (EC2)
 Silnější dohled – zajištění řádného řízení
evropských bank a lepší ochrana finanční
stability
Balíček nabízí orgánům dohledu účinnější
nástroje, které budou moci využívat při
dohledu nad bankami EU. Přináší jasný,
spolehlivý a vyvážený soubor požadavků
na způsobilost a bezúhonnost, kterou by
měli disponovat vedoucí pracovníci.

Další postup
Legislativní balíček nyní projedná Evropský
parlament a Rada. Po finanční krizi se regulační orgány z 28 světových jurisdikcí dohodly
na novém mezinárodním standardu pro posílení bank známém jako dohoda Basel III. Dohoda byla dokončena v roce 2017. EU většinu
pravidel obsažených v dohodě zavedla, a tím
nastala silnější kapitalizace bankovního sektoru EU.
Díky tomu zůstaly evropské banky během
krize covid-19 odolné a mohly poskytovat
úvěry. Nově přijaté reformy ještě více posilují
konkurenceschopnost a udržitelnost bankovního sektoru EU. (EC1)
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PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE NA ROK 2022
Komise schválila svůj pracovní program na rok
2022. Program obsahuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají šesti hlavních
cílů politických směrů předsedkyně
von der Leyen.

Šest hlavních cílů
Níže je uvedeno šest hlavních cílů, které
jsou v pracovním programu Komise
na rok 2022obsaženy.
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5. Podpora evropského způsobu života
Komise navrhla vyhlásit rok 2022 Evropským
rokem mládeže. Spolu s tím plánuje spustit
iniciativu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve
– stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost,
dosáhnout cíle), která má znevýhodněným
mladým Evropanům, kteří nemají zaměstnání
ani se momentálně nevzdělávají nebo neabsolvují odbornou přípravu, pomoci získat
s potřebnou sociální podporou pracovní zkušenost v zahraničí.

1. Zelená dohoda pro Evropu
Komise bude pokračovat v uskutečňování
záměru učinit z Evropy do roku 2050 první
klimaticky neutrální kontinent na světě.

2. Evropa připravená na digitální věk
Komise plánuje navázat na svůj program digitální dekády tak, aby digitální transformace
EU proběhla do roku 2030.

3. Hospodářství ve prospěch lidí
Komise bude stavět na Akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv coby vodítku pro
vytváření kvalitních pracovních míst, spravedlivých pracovních podmínek a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a předloží návrh na zlepšení ochrany zaměstnanců.
V zájmu podpory politik členských států předloží iniciativu o adekvátním minimálním příjmu, jež posílí sociální záchranné sítě klíčové
pro tlumení hospodářských otřesů.

6. Nový impuls pro evropskou demokracii
Komise plánuje kroky k zajištění svobody médií a plurality prostřednictvím Evropského
aktu o svobodě sdělovacích prostředků a bude dohlížet na dodržování stěžejní zásady pro
efektivní fungování EU – právního státu.

Další kroky
Komise zahájí jednání s Parlamentem a Radou, aby společně sestavily seznam legislativních priorit, u nichž se rozhodly urychleně
přijmout opatření. (EC9)

4. Silnější Evropa ve světě
Komise se snaží upevňovat jedinečné vedoucí
postavení EU ve světě. V průběhu příštího
roku představí novou strategii nazvanou Globální brána, jejímž smyslem je vytvářet
po celém světě partnerství v oblasti konektivity a podpořit tak obchod a investice.

Přehled ekonomických událostí v EU
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BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE ROZŠÍŘENÍ 2021
Evropská komise přijala balíček týkající se rozšíření EU na rok 2021, ve kterém posoudila
aktuální stav a pokrok, kterého dosáhly země
západního Balkánu a Turecko.

Západní Balkán
Strategický závazek EU vůči tomuto regionu
je patrný v řadě opatření, která obyvatelům
západního Balkánu přinášejí výhody
(například podpora reakce na COVID-19, příslib financování v rámci investičního plánu).
Černá Hora: Prioritou pro další celkový pokrok
v jednáních zůstává splnění prozatímních
kritérií v oblasti právního státu. Země musí
zintenzivnit úsilí v kritických oblastech svobody projevu, svobody médií a boje proti korupci a organizované trestné činnosti, aniž by
zmařila dřívější úspěchy dosažené v rámci
reformy soudnictví.
Srbsko: Země musí dále provádět, urychlit a
prohloubit reformy v oblasti nezávislosti
soudnictví, boje proti korupci, svobody médií,
vnitrostátního řešení válečných zločinů a boje
proti organizované trestné činnosti. Srbské
orgány by měly do konce roku 2021 završit
proces ústavní reformy v oblasti soudnictví.
Zásadní význam má pokrok Srbska v oblasti
právního státu a normalizace vztahů
s Kosovem, od čehož se bude odvíjet celkové
tempo přístupových jednání. Srbsko musí
zlepšit soulad se zahraniční a bezpečnostní
politikou EU.
Albánie a Severní Makedonie: Oba státy splňují podmínky pro zahájení přístupových jednání a obě země pokročily v reformách
na cestě k EU. Zpoždění zahájení přístupových jednání má negativní dopad na důvěryhodnost EU. Nevyřešené dvoustranné otázky
mezi Bulharskem a Severní Makedonií je třeba řešit.
Bosna a Hercegovina: Strategický cíl integrace
do EU se nepromítl do konkrétních opatření.
Politické prostředí bylo polarizované, političtí
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představitelé používali rozvratnickou rétoriku
a pouštěli se do nekonstruktivních politických
sporů, které bránily celkovému pokroku
ve 14 klíčových prioritách.
Kosovo: V únoru 2021 byla vytvořena nová
vláda, která má jasnou parlamentní většinu.
Zásadní význam bude mít provádění akčního
plánu reforem v nadcházejícím období. Kosovo splnilo všechna kritéria pro uvolnění vízového režimu, avšak návrh se pozdržel v Radě
a měl by být urychleně projednán.

Turecko
Dojde-li ze strany Turecka k jednostranným
krokům nebo provokacím porušujícím mezinárodní právo, využije EU k obraně vlastních
zájmů i zájmů svých členských států veškerých nástrojů a možností, jež má k dispozici.
Očekává se, že Turecko bude aktivně podporovat jednání o spravedlivém, komplexním a
proveditelném urovnání kyperské otázky
v rámci OSN. Obavy EU ohledně pokračujícího zhoršení situace v oblastech právního státu, základních práv a nezávislosti soudnictví
nebyly Tureckem důvěryhodně řešeny. EU
uvítala skutečnost, že Turecko ratifikovalo
Pařížskou dohodu o změně klimatu, a těší se
na spolupráci s Tureckem ohledně provádění
Zelené dohody pro Evropu.

Další kroky
Rada zváží doporučení Komise a přijme rozhodnutí o dalších krocích. Pro přistoupení
k EU je třeba provést komplexní reformy, aby
bylo možné převzít závazky vyplývající z členství a těžit z mnoha jeho příležitostí. Kandidáti
musí dosáhnout skutečných a udržitelných
výsledků v těchto klíčových otázkách: právní
stát, reforma soudnictví, boj proti korupci
a organizované trestné činnosti, bezpečnost,
základní práva, fungování demokratických
institucí, reforma veřejné správy, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost. (EC8)
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KLIMATICKÁ OPATŘENÍ EU
Komise přijala tři zprávy o pokroku politik EU
v oblasti klimatu v roce 2020: zprávu EU
o pokroku v oblasti klimatu, zprávu o trhu
s uhlíkem a zprávu o kvalitě paliv.

Snížení emisí
Zpráva EU o pokroku v oblasti klimatu ukazuje, že emise skleníkových plynů v EU-27 se
v roce 2020 snížily o téměř 10 % ve srovnání
s rokem 2019. Toto bezprecedentní snížení
bylo způsobeno pandemií covid-19.
V porovnání s rokem 1990 se počet emisí
snížil o 31 %. EU překročila svůj cíl stanovený
podle Kjótského protokolu UNFCCC, tedy
do roku 2020 snížit emise o 20 % v porovnání
s rokem 1990. Údaje za tento rok jsou v důsledku celosvětového hospodářského zpomalení jednoznačně jedinečné a příští rok bude
možné vypracovat lepší analýzu dlouhodobého vývoje.
Emise v odvětvích, která spadají do systému
EU pro obchodování s emisemi (EU ETS),

VÍCE ZDE
v roce 2020 (oproti roku 2019) poklesly
o 11,4 % u výroby elektřiny a u velké části
průmyslové výroby a o 63,5 % u letecké dopravy. Emise z odvětví mimo systém ETS
(např. emise z průmyslových odvětví, dopravy,
stavebnictví, zemědělství a odpadů), se snížily o 6 %.
Od roku 2005, kdy byl zaveden systém
EU ETS, se emise snížily přibližně o 43 %,
v odvětvích mimo EU ETS poklesly emise
o 16 %, což překročilo cíl stanovený v rozhodnutí o „sdílení úsilí“. Emise z dopravy a
ze zemědělství zůstávají od roku 2005 nezměněny a pravděpodobně bez dodatečných
opatření neklesnou.
K dosažení cíle snížení čistých emisí o nejméně 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické
neutrality do roku 2050 bude zapotřebí většího úsilí. Komise proto v červenci 2021 navrhla balíček právních předpisů v oblasti klimatu
a energetiky. (EC5)

Větrné elektrárny v Severním moři

Přehled ekonomických událostí v EU
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EVROPSKÁ ZDRAVOTNÍ UNIE
Komise sestavila portfolio deseti potenciálních
způsobů léčby onemocnění covid-19.

Postup při schvalování
Seznam byl vytvořen na základě nezávislého
vědeckého poradenství a zaměřuje se na potenciální léčivé přípravky proti covid-19, které budou pravděpodobně registrovány, a
tudíž v brzké době dostupné na evropském
trhu. Terapeutika budou nejdříve schválena
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
(EMA), která potvrdí jejich bezpečnost a účinnost. (EC 6)
Nejlepší preventivní ochranu proti infekci,
těžkému průběhu onemocnění, ztrátám
na životech a dlouhodobým následkům
covid-19 poskytuje očkování.
Odborníci prověřili 82 kandidátních terapeutik v pozdním stadiu klinického vývoje a vybrali deset nejslibnějších kandidátů
pro portfolio léčby covid-19 v EU. Seznam je
dále rozdělen do tří kategorií léčby a bude se
nadále upravovat podle nových a aktuálních
poznatků.

Seznam terapeutik
Antivirové monoklonální protilátky, které jsou
nejúčinnější v nejranějších stadiích infekce:

Ronapreve, kombinace dvou monoklonálních protilátek kasirivimab a imdevimab od společností Regeneron Pharmaceuticals a Roche.

VÍCE ZDE
Xevudy (sotrovimab) od společností Vir
Biotechnology a GlaxoSmithKline.

Evusheld, kombinace dvou monoklonálních protilátek tixagevimab a cilgavimab
od společnosti AstraZeneca.
Perorální antivirotika k podání co nejrychleji
po infekci:

Molnupiravir od společností Ridgeback
Biotherapeutics a MSD.

PF-07321332 od společnosti Pfizer.

AT-527 od společností Atea Pharmaceuticals a Roche.
Imunomodulátory k léčbě hospitalizovaných
pacientů:

Actemra (tocilizumab) od společnosti
Roche Holding.

Kineret (anakinra) od společnosti Swedish Orphan Biovitrum.

Olumiant (baricitinib) od společnosti Eli
Lilly.

Lenzilumab od společnosti Humanigen.


Další postup
Šest terapeutik je předmětem průběžného
přezkumu, případně u agentury EMA byla
podána žádost o jejich registraci. U čtyř dalších kandidátů zařazených na seznam poskytla agentura EMA vědecké poradenství, a
jakmile bude shromážděn dostatek klinických
údajů, mohou začít další průběžné přezkumy.
(EC 7)

Vakcína

Přehled ekonomických událostí v EU
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VÝVOZ Z EVROPSKÉ UNIE
Vývoz ze zemí EU se v roce 2020 zvýšil o 5,4
miliardy eur. Díky odstranění obchodních překážek, řešení nekalých obchodních praktik i
přijetí opatření v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje se vývoz zvýšil.

Výroční zpráva o prosazení obchodních
dohod
Minulý rok Komise vypracovala další právní
nástroje k posílení schopnosti EU bránit otevřenou strategickou autonomii.
Komise zveřejnila první konsolidovanou výroční zprávu o provádění a prosazování obchodních dohod EU, která popisuje opatření,
která Komise přijala.
Zpráva se věnuje čtyřem oblastem:
1) důsledné využívání možností, které nabízejí obchodní dohody EU,
2) podpora využívání obchodních dohod
malými podniky,
3) řešení obchodních překážek,
4) prosazování obchodních závazků prostřednictvím řešení sporů.

Shrnutí událostí ve vývozu v roce 2021
 Komise odstranila 33 obchodních překá-
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 Vývoz evropských společností byl o 4 mi-

liardy eur vyšší, než by byl bez odstranění
překážek.
 Komise spustila online platformu
Access2Markets, která poskytuje zásadní
podporu 584 000 malým a středním podnikům, tak aby mohly snadněji a rychleji
vyvážet.
 V listopadu 2020 bylo zřízeno jednotné
kontaktní místo pro podávání stížností.
 Komise dosáhla pokroku v několika případech při řešení sporů, včetně sporů týkajících se pracovních práv, a to buď v rámci WTO, v rámci obchodních dohod EU.

Další kroky
Komise uskutečnila rozhodné kroky k prosazování svých práv a důrazněji hájila své hodnoty s cílem lépe bránit své zájmy. Dokončuje
právní předpisy pro další posílení prosazování
a provádění (nový mechanismus prověřování
přímých zahraničních investic, aktualizovaná
pravidla EU pro kontrolu vývozu, legislativní
návrh nového protinátlakového nástroje).
(EC 3)

žek ve 22 partnerských zemích.

Přehled ekonomických událostí v EU
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STAV ENERGETICKÉ UNIE 2021
Komise přijala zprávy o stavu energetické unie
za rok 2021, v nichž hodnotila pokrok dosažený při realizaci přechodu na čistou energii přibližně dva roky po zahájení Zelené dohody
pro Evropu.

VÍCE ZDE
lo výrobu elektřiny z uhlí, 13 členských států
se zavázalo k postupnému ukončení do stanoveného data a 4 státy zvažují své harmonogramy.

Snížení emisí v roce 2020
Klimatická neutralita
K dosažení vytyčených cílů v oblasti klimatické neutrality bude potřeba vynaložit ještě
větší úsilí než doposud (cílem je snížení čistých
emisí alespoň o 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050). Dále
bude potřeba analyzovat údaje, aby bylo
možné zjistit dlouhodobější trendy v období
po pandemii covid-19.

V porovnání s rokem 2019 klesly emise skleníkových plynů v EU-27 o téměř o 10 %. Jedná
se o nebývalý pokles v důsledku pandemie
covid-19. Ve srovnání s rokem 1990 se snížily
emise o 31 %.
Spotřeba primární energie se snížila o 1,9 % a
konečná spotřeba energie o 0,6 %. Avšak i
tak je pokles nedostatečný a je třeba se této
problematice dále věnovat na úrovni členských států i na úrovni EU.

Zpráva o stavu energetické unie
Zpráva se zabývá analýzou dopadu pandemie
covic-19 na energetickou a klimatickou politiku. Ukazuje pokrok, kterého bylo v legislativě
dosaženo při sledování cílů EU v oblasti dekarbonizace. Dále se věnuje politickému úsilí
vynaloženému na programy obnovy po skončení pandemie covid-19. Zpráva analyzuje pět
pilířů energetické unie: urychlení dekarbonizace, při němž hrají hlavní úlohu systém EU
pro obchodování s emisemi (ETS) a energie
z obnovitelných zdrojů, zvyšování energetické účinnosti, zvyšování energetické bezpečnosti a zabezpečení, posílení vnitřního trhu
EU, výzkum, inovace a konkurenceschopnost.
Vymezuje oblasti, v nichž by se měla v budoucnu prioritně přijímat opatření k provádění Zelené dohody pro Evropu. Hlavní zprávu
doprovází pět souvisejících zpráv.

Nárůst cen energií
Důvodem prudkého nárůstu cen energií
v celé Evropě a po celém světě jsou rostoucí
ceny plynu. I když tato situace bude s největší
pravděpodobností pouze dočasná, je na zvážení otázka závislosti EU na dovozu energie,
která je na nejvyšší úrovni za posledních 30
let, a také otázka významu přechodu na čistou energii pro zvýšení energetické bezpečnosti EU. V EU postihuje energetická chudoba až 31 milionů lidí. (EC 4)

Energie z obnovitelných zdrojů
Zpráva ukazuje, že energie z obnovitelných
zdrojů byly v roce 2020 v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní paliva. Vyrobilo se z nich 38 % elektřiny, přičemž fosilní
paliva byla zdrojem pro 37 % výroby elektrické energie. Devět členských států EU ukonči-
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