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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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DOHODA O DLOUHODOBÉM ROZPOČTU EVROPY
EP a členské státy EU v Radě se dohodli
na kompromisu nastiňujícím budoucí financování EU. Příští dlouhodobý rozpočet Evropy a
dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU bude po přijetí o celkovém objemu 1,8 bilionu eur největším balíčkem financovaným skrze rozpočet
EU. Rozpočet pomůže tomu, aby byla Evropa ekologičtější, digitálnější a odolnější.

Finanční podpora z dlouhodobého
rozpočtu
Více než polovina částky bude použita
na podporu výzkumu a inovací (program Horizont), podporu spravedlivé klimatické a digitální transformace (program Digitální Evropa
a Fond pro spravedlivou transformaci), podporu připravenosti, oživení a odolnosti. Finanční podporu obdrží politika soudržnosti a
společná zemědělská politika. Téměř třetina
(30 %) finančních prostředků bude vynaložena
na boj proti změně klimatu, na ochranu biologické rozmanitosti a rovnosti žen a
mužů. Oblast biodiverzity by měla být od roku
2024 financována částkou odpovídající 7,5 %
ročních výdajů EU, od roku 2026 to bude 10 %
ročních výdajů. (EC 1)

Financování
EU si vypůjčí za příznivějších nákladů, než
které by dosáhly jednotlivé členské státy,
na trzích, a následně se částky přerozdělí.
Komise do června 2021 předloží návrhy, které se týkají mechanismu uhlíkového vyrovnání
na hranicích a také digitálního poplatku, který
by měl být zaveden nejpozději 1. 1. 2023.
Na jaře 2021 přezkoumá systém pro obchodování s emisemi, do června 2021 navrhne
zdroj založený na systému obchodování
s emisemi. (EC 2) Střednědobé a dlouhodobé
náklady na splácení dluhů z fondu obnovy by
měly být hrazeny díky postupnému zavádění
nových vlastních zdrojů v příštích sedmi le-
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VÍCE ZDE

tech. Tento plán je začleněn do právně závazné interinstitucionální dohody. Návrh
EP počítá se zavedením poplatku za plasty
(od roku 2021), další zdroje příjmu poplynou
ze systému EU skrze obchodování s emisemi
(ETS) propojené s mechanismem uhlíkové
kompenzace na hranicích (od roku 2023),
a z digitální daně (od roku 2024). (EC 1) Dále
Komise navrhne nové vlastní zdroje, například daň z finančních transakcí a finanční příspěvek související s podnikovým
sektorem nebo nový společný základ daně
z příjmů právnických osob. Návrh by měla
předložit do června 2024 a tyto nové zdroje
by měly být k dispozici od roku 2026. (EC 2)

Další kroky a souvislosti
Schválené nařízení o víceletém finančním
rámci a interinstitucionální dohodu musí formálně přijmout Evropský parlament a Rada. Rozhodnutí o vlastních zdrojích, na základě něhož si bude moci Komise půjčovat, musí
být ratifikováno všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Dalším
krokem je přijetí Radou. Souběžně se uskuteční jednání o ročním rozpočtu na rok 2021,
od 17. listopadu do 7. prosince letošního roku. (EC 4) Komise předložila návrh dlouhodobého rozpočtu EU 2. května 2018. Po rámcovém návrhu následovaly legislativní návrhy
37 odvětvových programů (soudržnost, zemědělství, Erasmus, Horizont Evropa).
V letech 2018 až 2020 Komise spolupracovala s předsednictvími Rady a s EP. V květnu
2020 navrhla Komise v reakci na covid-19
nástroj NextGenerationEU o objemu 750 miliard eur a navýšení dlouhodobého rozpočtu
EU na období 2021–2027. V červenci 2020
nastala dohoda hlav států a předsedů vlád
EU, poté uspořádal EP a Rada za účasti Evropské komise 11 třístranných politických
trialogů s cílem doladit konečné parametry
této dohody. (EC 2)
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PODZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA
V důsledku koronavirové pandemie utrpěla
ekonomika EU v první polovině roku 2020 šok.
Oživení ekonomiky nastalo ve třetím čtvrtletí.
Nicméně pandemie opětovně vypukla v posledních týdnech. To představuje další narušení, protože vnitrostátní orgány zavádějí nová
opatření v oblasti veřejného zdraví. Cílem je
omezit šíření nákazy covid-19.

Pokles ekonomiky
Ekonomika eurozóny by letos dle prognózy
měla poklesnout o 7,8 %, v roce 2021 vzroste
o 4,2 % a následující rok o další 3 %. Ekonomika EU letos poklesne o 7,4 %, v roce 2021
vzroste o 4,1 % a v roce 2022 o 3 %. V porovnání s letní prognózou je růst pro EU i
pro eurozónu pro rok 2020 vyšší a naopak
pro rok 2021 mírně nižší. V roce 2022 ani
jedna prognóza nepočítá s tím, že se produkce v eurozóně nebo v EU vrátí na úroveň
před pandemií. Hospodářský dopad pandemie se v rámci EU liší v souvislosti s omezením, možností oživení i vlivem šíření viru.

VÍCE ZDE

Nezaměstnanost
I přes značnou podporu pracovních míst se
nepodařilo všechny pracovní pozice zachránit. Přesto podpora zachování pracovních
míst byla neobvyklá, bezprecedentní, a v porovnání s poklesem a útlumem ekonomické
aktivity byla ztráta zaměstnanosti výrazně
nižší. Předpokládá se, že nezaměstnanost bude dále růst v roce 2021, jelikož členské státy
v tomto období postupně zruší podpůrná
opatření. V roce 2022 se situace na trhu
práce bude zlepšovat ruku v ruce se zotavením ekonomiky. Dle prognózy míra
nezaměstnanosti v eurozóně vzroste
ze 7,5 % (2019) na 8,3 % (2020) a následně
na 9,4 % (2021). V roce 2022 se míra
nezaměstnanosti sníží na 8,9 %. Míra nezaměstnanosti v EU vzroste z 6,7 % (2019)
na 7,7 % (2020) a na 8,6 % (2021), v roce
2022 poklesne na 8,0 %.

Tisková konference k podzimní hospodářské prognóze

Přehled ekonomických událostí v EU
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Tisková konference k podzimní hospodářské prognóze

Schodek a veřejný dluh
Nárůst schodků veřejných financí bude v celé
EU výrazný z důvodu zvyšujících se sociálních
výdajů a snižujících se daňových příjmů, které
nastanou v důsledku výjimečných politických
opatření zaměřených na podporu hospodářství. Předpokládá se, že celkový schodek veřejných financí v eurozóně vzroste z 0,6 %
HDP (2019) na 8,8 % (2020). V roce 2021 se
sníží na 6,4 % a v roce 2022 na 4,7 %. Během
roku 2021 budou končit podpůrná opatření a
hospodářská situace se bude zlepšovat.
Z důvodu prudkého nárůstu schodků prognóza předpokládá, že poměr dluhu k HDP v eurozóně vzroste z 85,9 % HDP (2019)
na 101,7 % (2020) a dále bude růst
na 102,3 % (2021) a 102,6 % (2022).

Inflace
Celková inflace poklesne v důsledku poklesu
cen energií. Jádrová inflace (zahrnuje všechny položky kromě energie a nezpracovaných
potravin) v létě poklesla v důsledku nižší poptávky po službách a zejména po velmi nízké
poptávce služeb, které souvisí s cestovním
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ruchem, stejně jako po utlumené poptávce
po průmyslovém zboží. Tlak na snižování cen
bude z důvodu slabší poptávky, stagnace trhu
práce a silného směnného kurzu eura. Předpokládaná inflace v eurozóně, která se vyjadřuje harmonizovaným indexem spotřebitelských cen (HICP) dle predikcí dosáhne v roce
2020 průměrné hodnoty 0,3 %, následně poroste na 1,1 % (2021) a následně na 1,3 %
(2022) z důvodu stabilizace cen ropy. Inflace
v EU by měla být 0,7 % v roce 2020, o rok
později bude na úrovni 1,3 % a v roce 2022
bude 1,5 %.

Nejistota
Hospodářská prognóza 2020 je spojena
s vysokou mírou nejistoty a rizika. Jedním
z hlavních rizik je možnost zhoršení pandemie,
které si bude vyžadovat opět zpřísnění opatření v oblasti veřejného zdraví. To povede
k závažnějšímu a dlouhodobějšímu dopadu
na hospodářství. Také je možné, že dlouhodobá nezaměstnanost, narušení dodávek či
ekonomický útlum mohou být hlubší, než se
předpokládá. Pokud se globální ekonomika a
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světový obchod zlepší méně, než se předpokládalo, mohlo by být evropské hospodářství
negativně zasaženo. Mezi další rizika patří
obchodní napětí či nepříznivý vývoj na finančních trzích.

Podpora hospodářského oživení
NextGenerationEU může poskytnout hospodářství EU silnější podporu, než se předpokládalo. Prognóza může zohlednit přínosy
tohoto programu pouze částečně, jelikož
informace o vnitrostátních plánech jsou i
nadále omezené. Další pozitivní dopad
na evropské hospodářství může mít obchod-

ní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím.
(EC 7)
Česká Republika
Ekonomika ČR bude poznamenaná koronavirovou krizí zejména v roce 2020.
Komise očekává v roce 2020 pokles HDP
ve výši 6,9 %. Následně by mělo HDP růst
tempem 3,1 % (2021) a 4,5 % (2022). Dále
prognóza počítá s mírou nezaměstnanosti
na úrovni 2,7 % (2020), 3,3 % (2021) a 3,2 %
(2022). Naopak růst bude veřejný dluh, a to
na úroveň 37,9 % HDP (2020), 40,6 % HDP
(2021) a 42,2 % HDP (2022). (EC 8)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍCH DOHOD EU

VÍCE ZDE

Čtvrtá výroční zpráva o provádění obchodních
dohod Evropské unie v roce 2019 vykazuje
přínos rozšiřující se globální obchodní sítě.
Obchodní dohody EU usnadňovaly spravedlivý
a udržitelný obchod a upevňovaly rámec mezinárodních pravidel. Zpráva analyzuje obchod
se 65 preferenčními partnery. V roce 2019
tento obchod vzrostl o 3,4 %, celkový zahraniční obchod se zvýšil o 2,5 %.

ní zařízení (1,5 %), chemické látky (6,3 %) a
dopravní zařízení (5,7 %). Vývoz z EU do Kanady byl zaznamenán nejvíce v oblasti strojního zařízení (15 %) a léčiv (18 %). EU má největší obchodní síť na světě, jejíž součástí
je 45 uplatňovaných obchodních dohod a čítá
na 77 partnerských zemí. (EC 3)

Důležitost obchodních dohod

V porovnání s rokem 2018 se posílil ve všech
odvětvích dvoustranný obchod se zbožím
o 6 %. Dohoda byla přínosná pro vývoz EU
v kategoriích, kde se snížila cla (textil, oděvy a
obuv vzrostly o 10 %). Vývoz zemědělskopotravinářských produktů z EU byl posílen
o 16 %.

Dohody EU s Kanadou a Japonskem posílily
vzájemný obchod od počátku platnosti
do současnosti o téměř 25 % v případě Kanady a 6 % v případě Japonska. Obchodní dohody EU se týkají třetiny zahraničního obchodu
Unie se třetími zeměmi a v roce 2019 se vyšplhaly na hodnotu 1,345 miliardy eur. Dohody
jsou důležité pro malé a střední podniky, které obchodují mimo EU. Počet podniků se zvýšil mezi roky 2014 až 2017 o 6 %. Vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU
do zemí obchodních partnerů se ve srovnání
s předchozím rokem zvýšil o 8,7 % (do Japonska dokonce o 16 %). Vývoz průmyslového
zboží z EU vrostl ve srovnání s předchozím
rokem o 3,7 %. Nejvíce rostla kategorie stroj-
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Dohoda o hospodářském partnerství mezi
EU a Japonskem

Dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)
Dohoda zvýšila dvoustranný obchod o 24,5 %
v porovnání s obchodem v období před uzavřením dohody mezi roky 2015–2017. Obchod s průmyslovým zbožím (strojní zařízení
a léčiva) se zvýšil o více než 15 % za loňský
rok. Kanada je nyní na 8. místě (dříve na 9.)
mezi největšími trhy pro vývoz zemědělskopotravinářských produktů z EU. (EC 3)
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SMLOUVA S ALIANCÍ BIONTECH-PFIZER A OČKOVÁNÍ
Evropská komise schválila čtvrtou smlouvu
s farmaceutickými společnostmi BioNTech a
Pfizer. Skrze smlouvu se uskuteční nákupy
jménem všech členských států EU.

Nákup vakcín v první fázi
V první fázi nakoupí 200 milionů dávek a uzavře opci, díky níž může požadovat dalších 100
milionů dávek. Vakcína bude dodána ihned,
jak se prokáže bezpečnost a účinnost očkovací látky proti covid-19. Členské státy si mohou
vakcínu ponechat pro své občany nebo ji mohou darovat do zemí s nižšími a středními příjmy, případně do jiných evropských zemí.
Smlouva navazuje na portfolio očkovacích
látek, které budou v Evropě vyráběny. Prozatím má EU podepsané smlouvy se společnostmi AstraZeneca, Sanofi-GSK a Janssen Pharmaceutica NV. Předběžná jednání jsou uzavřena se společnostmi CureVac a Moderna.

přístup k očkování i země s nízkými a středními příjmy. Tyto finance doplní již vynaloženou záruku ve výši 400 milionů eur bankovních záruk, které EU poskytne alianci GAVI
prostřednictvím Evropské investiční banky
(EIB) v rámci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD). Celkový příspěvek EU
pro COVAX se zvýší na 500 milionů eur. Nástroje COVAX se účastní 184 zemí, z čehož 92
tvoří ekonomiky s nízkými a středními příjmy,
které mají nárok na přístup k očkovacím látkám proti covid-19 prostřednictvím předběžných tržních záruk COVAX aliance GAVI. (EC
6) Evropě se pro COVAX podařilo zmobilizovat přes 870 milionů eur, včetně 100 milionů
eur ve formě grantu EU a 400 milionů eur
ve formě záruk, dále zahrnuje příspěvek
Francie ve výši 100 milionů eur, Španělska 50
milionů eur a Finska 2 miliony eur.

Společnost BioNTech

Globální spolupráce a výhled na novou
očkovací látku

Německá společnost BioNTech spolupracuje
se společností Pfizer se sídlem v USA na vývoji očkovací látky založené na mediátorové
RNA (mRNA). Ta přenáší instrukce z DNA
do buněčného mechanismu, který zajišťuje
tvorbu bílkovin. Vznikají neškodné fragmenty
viru, které lidské tělo využívá k posílení imunitní reakce pro prevenci onemocnění.

Nástroj COVAX je pilířem očkovacích látek
v rámci Akcelerátoru přístupu k nástrojům
proti covid-19 (ACT). Globální spolupráce by
měla urychlit vývoj a výrobu testů, léčebných
prostředků a očkovacích látek proti covid-19
a zajistit k nim spravedlivý přístup. Do konce
roku 2021 se mají zakoupit 2 miliardy očkovacích dávek. (EC 6)

Nástroj COVAX
EK zajistí, aby přístup k očkování získal každý,
kdo jej potřebuje. Komise od 4. května 2020
v rámci globální reakce na koronavirus zmobilizovala na 16 miliard eur a podílí se na nástroji COVAX pro spravedlivý přístup k cenově
dostupným očkovacím látkám proti covid-19
na celém světě. (EC 5)

Bezpečný pozdrav lokty v době koronavirové pandemie

Výše příspěvku
EU přispěje dalších 100 milionů eur ve formě
grantu na podporu nástroje COVAX, aby měly

Přehled ekonomických událostí v EU
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ZDROJE
EC 1: Dohoda o dlouhodobém rozpočtu EU: EP získal dalších 16 mld. eur pro klíčové programy, 11.11.2020,
Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-longterm-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes?
fbclid=IwAR059FBlO1S2C6cTcZRrsK7VOj_DOYH4LBAYeenH6v2A1zMMaywo_rCMcHs
EC 2: Rozpočet EU: Evropská komise vítá dohodu o balíčku 1,8 bilionu eur, který pomůže vybudovat ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu, 10.11.2020, Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/
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