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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020
(2020/2078(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na čl. 122 odst. 2 o 
finanční pomoci členskému státu, má-li obtíže z důvodu přírodních pohrom nebo 
mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, nebo je-li z téhož důvodu vážně ohrožen 
závažnými obtížemi, a na článek 136 a protokoly č. 1 a 2,

– s ohledem na Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a 
její „únikovou doložku“ obsaženou v čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 3, čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 
3 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy 
rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 
politik1 a čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) 1467/97 ze dne 7. července 
1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném dluhu2, usnadnění koordinace 
rozpočtových politik v době závažného hospodářského útlumu,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 17. prosince 2019 nazvanou „Zpráva mechanismu 
varování 2020“ (COM(2019)0651) a na doporučení Komise k doporučení Rady týkající 
se hospodářské politiky eurozóny ze dne 17. prosince 2019 (COM(2019)0652),

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. února 2020 týkající se hospodářské politiky 
eurozóny3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2020 nazvané „Evropský semestr 2020: 
Posouzení pokroku ve strukturálních reformách, předcházení a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních 
reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011“ (COM(2020)0150),

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o akčním plánu Komise pro 
komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu a 
dalších nedávných opatřeních4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. února 2020 nazvané „Přezkum správy 
ekonomických záležitostí - Zpráva o používání nařízení (EU) č. 1173/2011, 1174/2011, 
1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 a 473/2013 a o vhodnosti směrnice Rady 

1 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
2 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.
3 https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-
the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/ 
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0204.
5 Přijaté texty, P8_TA(2017)0049.

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/02/18/council-approves-its-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area-for-2020/
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2011/85/EU“ (COM(2020)0055),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2017 nazvané „Další kroky k 
dokončení hospodářské a měnové unie: plán“ (COM(2017) 0821),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 27. května 2020 s názvem 
„Identifikace potřeb pro oživení Evropy“6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o návrhu nařízení Rady o zřízení 
Evropského měnového fondu7,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o 
systému vlastních zdrojů Evropské unie8,

– s ohledem na dokument Komise ze dne 7. července 2020 nazvaný „Letní hospodářská 
prognóza“9,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 21. července 202010,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění v 
digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.011,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních Unie 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, 
vlastních zdrojích a plánu obnovy13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu 
(2019/2956(RSP))14,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. března 2020 nazvané „Koordinovaná 
ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“ (COM(2020)0112),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/460 ze dne 30. března 
2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, (EU) 
č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, pokud jde o specifická opatření pro aktivaci investic 
do systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci 

6 Pracovní dokument útvarů Komise – Identifying Europe's recovery needs (Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
7 Přijaté texty, P8_TA(2019)0218.
8 Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
10 https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-cs.pdf
11 Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.
12 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
13 Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
14 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_CS.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-cs.pdf
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na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus15);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. března 2020 o aktivaci obecné únikové doložky 
Paktu o stabilitě a růstu (COM(2020)0123),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 
2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční 
pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež 
jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví16,

– s ohledem na Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a 
volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před 
začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých 
zahraničních investic) ze dne 25. března 2020 (C(2020)1981),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. března 2020 nazvané „Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové 
nákazy COVID-19“ (2020/C 91 I/01) a na jeho změnu ze dne 4. dubna 2020 (2020/C 
112 I/01),

– s ohledem na sdělení Komise členským státům ze dne 27. března 2020, kterým se mění 
příloha o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na krátkodobé 
pojištění vývozních úvěrů (2020/C 101 I/01 – C (2020) 2044),

– s ohledem na rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je 
nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od 
dovozního cla a od DPH při dovozu (C (2020) 2146),

– s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí dne 28. dubna 2020, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii 
COVID-19 (přijetí bankovního balíčku) (COM(2020)0310 - 2020/0066(COD),

– s ohledem na posouzení fiskálního rámce se zaměřením na balíček šesti a dvou právních 
aktů ze dne 19. září 2019, výroční zprávu Evropské fiskální rady ze dne 29. října 2019 a 
na prohlášení Evropské fiskální rady o pandemii COVID-19 ze dne 24. března 2020, a 
na hodnocení Evropské fiskální rady ze dne 1. července 2020 týkající se vhodného 
nastavení fiskální politiky eurozóny v roce 2021,

– s ohledem na Roční strategii Komise pro udržitelný růst na rok 2020 ze dne 17. prosince 
2019 (COM(2019)0650),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na ekonomickou prognózu Komise – jaro 2020 ze dne 6. května 2020 
(Institucionální dokument 125),

15 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 5.
16 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 9.
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– s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení 
evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v 
mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-1917,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 s názvem „Evropský semestr 
2020: doporučení pro jednotlivé země“ (COM(2020)0500),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: 
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Rozpočet EU, který je 
motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020)0442),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Upravený pracovní 
program Komise na rok 2020“ (COM(2020)0440),

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu 
oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)441), 
který předložila Komise dne 28. května 2020,

– s ohledem na pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské 
unie (COM(2020)0445), který předložila Komise dne 28. května 2020,

– s ohledem na zprávu čtyř předsedů ze dne 5. prosince 2012 nazvanou „Směrem ke 
skutečné hospodářské a měnové unii“, na zprávu pěti předsedů ze dne 22. června 2015 o 
dokončení evropské hospodářské a měnové unie, na bílou knihu Komise ze dne 1. 
března 2017 o budoucnosti Evropy a na diskusní dokument Komise ze dne 31. května 
2017 o prohloubení hospodářské a měnové unie,

– s ohledem na zprávu Euroskupiny určenou vedoucím představitelům o prohloubení 
HMU ze dne 4. prosince 2018,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0193/2020),

A. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 způsobuje nebývalý a symetrický šok jak 
pro EU, tak pro celý svět, a vzhledem k tomu, že její trvání a zdravotní, sociální a 
hospodářský dopad dosud nelze předvídat;

B. vzhledem k tomu, že šok je symetrický, ale dopad pandemie se v jednotlivých 
členských státech značně liší v závislosti na její závažnosti, přísnosti opatření proti 
šíření nákazy a také na specifických hospodářských rizicích a výchozích podmínkách, a 
to i pokud jde o zranitelnost konkrétních odvětví a prostor pro diskreční opatření 
fiskální politiky;

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, koordinovaná a solidární evropská reakce má zásadní 
význam pro zmírnění negativních hospodářských a sociálních dopadů krize, 
roztříštěnosti vnitřního trhu a dalšího prohlubování makroekonomických rozdílů a 

17 Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1.
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strukturální polarizace mezi regiony a zeměmi; vzhledem tomu, že v důsledku silné 
vzájemné závislosti by neúplná obnova v jedné zemi měla dopad na všechny ostatní 
země a oslabila hospodářský růst všude;

D. vzhledem k tomu, že většina dopadů bude pravděpodobně dočasná a že vnitrostátní a 
evropské politiky na podporu příjmů, pracovních míst, likvidity a investic jsou účinné, 
bude hospodářská aktivita oživena spolu s tím, jak budou omezení postupně 
zmírňována; vzhledem k tomu, že lze však očekávat dlouhodobé negativní důsledky, 
jako je přetrvávající nízká poptávka, nejistota týkající se trhu a příjmů, nedostatek 
investic a pokles zaměstnanosti, což snižuje výrobní potenciál hospodářství a poškozuje 
návrat k dřívější trajektorii výroby a růstu;

E. vzhledem k tomu, že Unie musí reagovat na současnou krizi tak, aby zvýšila svou 
odolnost vůči krizím budoucím;

F. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se zavázaly k hodnotám založeným na 
Smlouvách, provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN, Evropského pilíře 
sociálních práv a Pařížské dohody o klimatu;

G. vzhledem k tomu, že krize neúměrně zasahuje ženy a že plán oživení neřeší problémy 
spojené s krizí COVID-19 v odvětví péče a konkrétní problémy, jimž ženy čelí;

H. vzhledem k tomu, že krize COVID-19 postihuje zejména zranitelné skupiny, způsobuje 
růst nerovnosti, chudoby, nezaměstnanosti a sociálních rozdílů a podrývá evropské 
standardy v oblasti sociální péče a zaměstnanosti;

I. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 poukázala na to, jak velkou cenu je třeba 
přikládat pečovatelským službám nejen ve zdravotnictví, ale také v souvislosti s péčí o 
děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby; zdůrazňuje, že v rámci 
hospodářských politik eurozóny je třeba více investovat do vysoce kvalitních, cenově 
dostupných a přístupných veřejných a soukromých pečovatelských služeb;

J. vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo členskými státy plně provedeno pouze 5,7 % 
doporučení pro jednotlivé země a že u 45,9 % doporučení došlo alespoň k určitému 
pokroku, avšak 48,4 % doporučení nebylo provedeno vůbec, případně jen v omezené 
míře;

K. vzhledem k tomu, že v zájmu demokratické legitimity a transparentnosti je nutná 
odpovědnost Rady, Komise a Euroskupiny vůči Evropskému parlamentu ve všech 
fázích procesu evropského semestru;

I. Výchozí situace

1. s velkým znepokojením konstatuje, že podle hospodářské prognózy Komise z léta 2020 
se očekává, že EU upadne do nejhlubší recese ve své historii, neboť se v roce 2020 její 
ekonomika zmenší o 8,3 %, což je výrazně větší propad, než kolik činil původní odhad 
ve výši 7,4 % uvedený v jarní prognóze, a recese tudíž bude mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009; bere rovněž na vědomí prudký nárůst úhrnného 
rozpočtového schodku z 0,6 % HDP v roce 2019 na přibližně 8,5 % HDP v roce 2020, a 
to jak v eurozóně, tak v EU, což představuje nový vrchol souhrnného poměru dluhu k 
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HDP v eurozóně ve výši téměř 102,7 % (v EU 95,1 %) a obrat klesající tendence, která 
panovala od roku 2014; zdůrazňuje, že se v eurozóně očekává nárůst nezaměstnanosti 
ze 7,5 % (6,7 % v EU) v roce 2019 na 9,5 % (9 % v EU) v roce 2020 a že lze očekávat 
zvláště negativní dopad na malé a střední podniky, přičemž jednotný trh a jeho 
konkurenceschopnost čelí extrémně vysoké nejistotě a značným rizikům zpomalení;

2. je znepokojen negativním dopadem krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, nerovnosti (včetně příjmových a genderových nerovností) a 
chudobu; bere na vědomí předpokládaný pokles celosvětového HDP (mimo EU) 
přibližně o 3 % v letošním roce, což je prudší pokles než během globální finanční krize 
v letech 2008–2009, spojený s poklesem světových objemů dovozu o více než 10 % a 
poklesem vývozu z eurozóny o přibližně 13 % v roce 2020; je znepokojen nárůstem 
chudoby, neboť mnoho rozvíjejících se zemí a zemí s nízkými příjmy má omezenou 
schopnost řešit zdravotní krizi tohoto rozsahu, jakož i omezený politický prostor pro 
absorpci makroekonomického dopadu;

3. poukazuje na to, že odhad Komise týkající se investičních potřeb EU-27 v letech 2020 a 
2021 činí (navíc k výchozímu scénáři předpokládanému v jarní prognóze) 1,5 bilionu 
EUR a náklady na uskutečnění zelené a digitální transformace nejméně 595 miliard 
EUR ročně18, včetně dodatečných investičních potřeb ve výši 20 miliard EUR ročně na 
strategické investice nutné pro autonomii EU s cílem posílit odolnost průmyslu a 
strategickou nezávislost EU, pokud jde o nejvíce potřebné zboží a služby (zdravotnické 
vybavení a léčivé přípravky, strategická digitální infrastruktura, klíčové základní 
technologie, kritické suroviny, obrana a vesmír);

4. poukazuje na to, že souhrnná opatření na podporu likvidity poskytnutá v reakci na 
pandemii představují 22 % HDP EU a byla doplněna stávajícími rozpočtovými nástroji 
EU nabízejícími podporu až do výše přibližně 4,5 % HDP EU19; zastává názor, že tato 
opatření budou muset pokračovat i v roce 2021; dále konstatuje, že iniciativa „Next 
Generation EU“ může v období příštích čtyř let poskytnout evropským ekonomikám 
další fiskální stimul ve výši přibližně 4 až 5 % HDP;

5. zdůrazňuje, že investice veřejného i soukromého sektoru byly již před krizí zjevně 
nedostatečné a že prognózy ukazují na další prudký pokles investic, který se odhaduje 
na celkových 846 miliard EUR za roky 2020 a 202120;

II. Krátkodobé požadavky

Hospodářské oživení

6. je si vědom toho, že EU čelí bezprecedentní výzvě spočívající ve zmírňování sociálních 
a hospodářských důsledků historické recese a nalezení cesty k rychlému hospodářskému 
oživení spojenému s udržitelným a spravedlivým přechodem a digitální transformací a s 
posílením konkurenceschopnosti; je přesvědčen, že za tímto účelem je nezbytné 

18 Pracovní dokument útvarů Komise – „Identifying Europe's recovery needs“ (Zjišťování potřeb Evropy v 
oblasti oživení), s. 16. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf 
19 Strana 3 v prognóze z jara 2020: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf 
20 Pracovní dokument útvarů Komise: „Identifying Europe’s recovery needs“ (viz výše).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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významně a trvale navýšit veřejné i soukromé investice a provést sociálně, 
environmentálně a ekonomicky udržitelné reformy s dlouhodobou životaschopností a že 
vyšší míru investic bude třeba udržet po mnoho budoucích let, přičemž je rovněž 
zapotřebí dosáhnout většího vzestupného sbližování v EU a udržitelného růstu;

7. vítá rychlou a důraznou reakci na krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a to jak na 
úrovni EU, tak na úrovni členských států, k níž došlo prostřednictvím nouzového 
pandemického programu nákupu aktiv ECB (PEPP), aktivace Evropského mechanismu 
stability (ESM) a spuštění celoevropského záručního fondu EIB, který zajišťuje 
likviditu a stabilizaci finančních trhů, a bere na vědomí aktivaci „obecné únikové 
doložky“ ze strany Komise, která umožňuje co největší flexibilitu fiskálnímu rámci a 
přijatým dočasným pravidlům státní podpory, aby vnitrostátní vlády mohly finančně 
podporovat systémy zdravotní péče a podniky, a to navíc k nadcházejícímu evropskému 
nástroji dočasné podpory na zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě stavu nouze 
(SURE), který byl vytvořen s cílem zachovat lidem během krize pracovní místa;

8. vítá závěry Evropské rady, které navrhují evropský plán na podporu oživení a nástroj 
„Next Generation EU“21 zahrnující částku 750 miliard EUR, vydávání dluhopisů 
Komisí a nové vlastní zdroje; připomíná však, že Parlament požadoval v zájmu 
zvládnutí krize COVID-19 mnohem větší investiční impuls, a uznává, že jsou zapotřebí 
další opatření, má-li se předejít obrovským ekonomickým a sociálním rozdílům a 
dosáhnout dlouhodobých sociálních a environmentálních cílů EU;

9. považuje za zásadní, aby byl navrhovaný soubor opatření na podporu oživení plně v 
souladu s novou strategií EU v oblasti udržitelného růstu a vycházel ze silné finanční 
strategie, tj. aby byl v souladu se zásadami Zelené dohody pro Evropu, jež staví 
udržitelnost jako základ pro přijímaná opatření a cíle, s Evropským pilířem sociálních 
práv a s cíli udržitelného rozvoje OSN, jakož i s cílem chránit práva žen a dosáhnout 
rovnosti žen a mužů; požaduje, aby finanční prostředky a zdroje směřovaly k projektům 
a příjemcům, kteří vynakládají příslušné zdroje zodpovědně a účinně na udržitelné 
projekty s největším možným dopadem a současně posilují odpovědnost vůči 
evropskému semestru a splňují naše základní hodnoty zakotvené ve Smlouvách; 

10. zdůrazňuje, že oživení musí být založeno na vzestupném sociálním a hospodářském 
sbližování, sociálním dialogu a zlepšení sociálních práv a pracovních podmínek 
pracovníků, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a musí poskytovat 
dodatečnou podporu investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu (SEIP), přičemž je 
třeba věnovat zvláštní pozornost posílení postavení;

11. požaduje, aby podniky, které během krize COVID-19 pobírají státní podporu, finanční 
prostředky EU nebo jiné veřejné finanční prostředky, zachovaly svým pracovníkům 
jejich pracovní místa a nabízely jim ochranu, odváděly spravedlivý díl daní, zavázaly se 
k plnění cílů udržitelnosti na základě dodržování mezinárodních norem odpovědného 
podnikání a zdržely se vyplácení dividend nebo nabízení zpětného odkupu akcií s cílem 
odměňovat akcionáře a zvyšovat ceny akcií;

12. bere na vědomí aktivaci obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu z důvodu 
vážného hospodářského poklesu a očekává, že tato doložka nezůstane aktivována déle, 

21 https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 

https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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než to bude nutné, s cílem podpořit snahu členských států zotavit se z krize způsobené 
pandemií, zajistit krátkodobou stabilizaci, posílit hospodářskou a sociální odolnost 
členských států a nasměrovat hospodářství k udržitelné a inkluzivní transformaci 
podporující konkurenceschopnost a regionální a sociální vzestupné sbližování;

13. sdílí znepokojení Evropské fiskální rady, že by pokyny týkající se načasování a 
podmínek pro opuštění obecné únikové doložky měly být poskytnuty nejpozději do jara 
2021, a žádá Komisi, aby představila plán vycházející z ekonomického výzkumu a 
údajů, v němž budou názory Evropské fiskální rady zohledněny;

14. sdílí rovněž názor Evropské fiskální rady, že rychlý obrat orientace fiskální politiky 
není pro oživení vhodný a že v roce 2021 bude k nastartování poptávky nutná větší a 
delší fiskální podpora a rozšíření některých diskrečních fiskálních opatření, včetně 
určitých složek vládních výdajů;

15. připomíná, že je konkrétně zapotřebí podporovat vzestupné sbližování a udržitelný růst 
v rámci EU, a zejména v eurozóně;

Přezkum, a v závislosti na výsledku úprava, rámce fiskální a hospodářské politiky

16. bere na vědomí závěr Evropské fiskální rady22, že fiskální rámec musí být kvůli své 
zbytečné složitosti a procykličnosti podroben přezkumu, a v závislosti na výsledku 
upraven, jakož i skutečnost, že tento rámec v období růstu v posledních sedmi letech 
před krizí nechránil kvalitu veřejných financí ani nepodporoval udržitelné veřejné 
investice, a je přesvědčen, že hluboká hospodářská krize, kterou tato pandemie 
vyvolala, tuto potřebu ještě umocňuje;

17. je přesvědčen, že při tomto přezkumu, a v závislosti na výsledku úpravě, fiskálního 
rámce v návaznosti na krizi COVID-19 musí být nalezena nová rovnováha, jež bude 
podporovat výše uvedené požadavky, pokud jde o zvýšení vládních výdajů na podporu 
růstu souvisejících se změnou klimatu a digitalizací, jakož i posílení sociální, 
ekonomické a environmentální odolnosti a stabilizaci nové úrovně investic, včetně 
investic souvisejících s oživením podniků, zejména malých a středních podniků, a s 
jednotným trhem a jeho konkurenceschopností, přičemž je nutné zajistit udržitelné 
řízení rozpočtu;

18. poukazuje na to, že rámec pro správu ekonomických záležitostí by se měl rovněž 
zabývat současnou ekonomickou situací a odpovídat prioritám politiky EU a současně 
zlepšovat dodržování fiskálních pravidel, jež budou zjednodušena, jasná a praktická a 
podrobena přezkumu, a v závislosti na výsledku upravena;

19. doporučuje proticyklickou fiskální politiku v EU a členských státech a snížení poměru 
dluhu k HDP, jakož i to, aby byly vnitrostátní rozpočty v období růstu EU během 
hospodářského vzestupu vyvážené nebo vykazovaly mírný přebytek, s cílem účinně 
reagovat na budoucí výzvy a zajistit stabilitu eurozóny; naléhavě však vyzývá Komisi a 
Radu, aby v reakci na hospodářskou krizi neopakovaly chyby z minulosti; 

22 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za rok 2019, s. 71.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-efb-annual-report_en.pdf
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20. je znepokojen značným, avšak nerovnoměrným negativním dopadem koronavirové 
krize na veřejné zadlužení a na soukromý dluh v eurozóně i celé EU, zejména 
v členských státech s vysokou úrovní veřejného dluhu již před pandemií, což dále 
zhoršuje situaci členských států s obzvláště tvrdými důsledky pandemie nebo s již 
existujícím vysokým veřejným zadlužením; vyzývá k nalezení řešení, které zaručí 
udržitelnost veřejného dluhu; v tomto kontextu se domnívá, že vydávání dluhopisů 
Evropskou komisí představuje v současné krizi důležitý krok;

21. považuje za klíčové, aby přezkum rámce EU pro fiskální a hospodářskou politiku, který 
je prováděn pro účely vydávání doporučení jednotlivým zemím, poskytl řešení 
uzpůsobená různým potřebám jednotlivých členských států; vyzývá k přijetí pravidel, 
která fiskální politice umožní uvážlivě reagovat na otřesy v krátkodobém horizontu a 
v souladu s fiskálními pravidly snižovat vysoký poměr veřejného dluhu v realistické a 
rozumné lhůtě a zároveň zajistí dostatečnou úroveň veřejných investic, progresivní 
daňové politiky a stabilní příjmy státu i dlouhodobou modernizaci a posilování veřejné 
infrastruktury;

22. zdůrazňuje, že veřejné investice na evropské, vnitrostátní i nižší správní úrovni, které 
dodržují zásadu fiskální udržitelnosti a řádná rozpočtová pravidla, významně podporují 
EU v její snaze o: 1) oživení po koronavirové krizi, 2) podporu přechodu na 
ekologičtější, sociálně inkluzivní a udržitelnou digitální společnost a povzbuzení růstu a 
posílení jednotného trhu a soudržnosti v rámci EU a 3) zvýšení konkurenceschopnosti a 
strategické autonomie EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu 
s dlouhodobými cíli EU vytvořily regulační rámec, který bude zahrnovat investiční 
pravidla, jež budou předvídatelná a budou podporovat veřejné a soukromé investice, a 
který zajistí, aby členské státy byly schopny reagovat na budoucí krize;

Pro udržitelný a demokratický evropský semestr

23. vítá Zelenou dohodu pro Evropu jako důležitou součást naší nové strategie udržitelného 
růstu, která spojuje čtyři rozměry: životní prostředí, produktivitu, stabilitu a 
spravedlnost, a která konkurenceschopnou udržitelnost činí ústředním prvkem 
evropského sociálně tržního hospodářství, které je umožněno digitálními a 
ekologickými technologiemi, inovativní průmyslovou základnou a strategickou 
autonomií, s cílem zajistit Evropě vůdčí postavení na poli transformace; 

24. vítá, že pozornost jarního balíčku evropského semestru se zaměřila na okamžitou reakci 
hospodářské politiky, tak aby se řešily a zmírnily zdravotní a socioekonomické dopady 
koronavirové pandemie a aby se oživila hospodářská činnost; konstatuje, že doporučení 
jednotlivým zemím vydaná v rámci jarního balíčku se soustředila na nejnaléhavější 
výzvy v důsledku pandemie a na obnovení udržitelného růstu a že jsou soustředěna 
kolem dvou cílů: zmírnění závažných negativních socioekonomických důsledků 
koronavirové pandemie v krátkodobém výhledu a dosažení udržitelného a inkluzivního 
růstu, který usnadní ekologickou a digitální transformaci, v krátkodobém až 
střednědobém horizontu;

25. podporuje revizi evropského semestru oznámenou Komisí, který bude podle výsledku 
revize upraven tak, aby se stal nástrojem koordinujícím opatření na podporu oživení; 
konstatuje, že proces evropského semestru by měl zajistit fungování správy 



PE652.447v02-00 12/17 RR\1216126CS.docx

CS

ekonomických záležitostí EU pomocí koordinace rozpočtové a hospodářské politiky a 
případně zohledňovat cíle sociální a environmentální politiky; je přesvědčen o tom, že 
musí zahrnovat také větší koordinaci opatření státní podpory a daňových politik i 
fiskální a sociální politiky a politik upravujících pracovněprávní vztahy, aby se 
zabránilo nekalé konkurenci mezi členskými státy;

26. vyzývá Evropskou komisi, aby vedle evropského semestru vypracovala nový klimatický 
ukazatel pro posuzování nesouladu mezi strukturou rozpočtů členských států a 
scénářem podle Pařížské dohody v případě každého vnitrostátního rozpočtu, aniž by 
však byl oslaben evropský semestr; zdůrazňuje, že tento ukazatel musí členským státům 
ukazovat jejich teplotní vývoj v rámci Pařížské dohody;

27. uznává úlohu, kterou Komise v rámci plánu oživení přisoudila evropskému semestru, a 
jeho význam pro koordinaci politik na úrovni EU vzhledem k rozsahu a bezprecedentní 
povaze politických opatření přijatých na úrovni členských států; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace investičních a reformních programů členských států 
bude záviset na revizi evropského semestru a jeho reformě podle výsledků revize a že 
to, zda členské státy převezmou větší odpovědnost za provádění doporučení 
vydávaných pro jednotlivé země, bude záviset také na této revizi a na výsledcích 
reformy Paktu pro stabilitu a růst; vyzývá proto Komisi, aby aktivněji a kvalitněji 
komunikovala s členskými státy, aby nabídla individuální řešení ještě před termínem 
obvyklého přijetí doporučení pro jednotlivé státy, a aby zintenzivnila 
interinstitucionální diskusi;

28. konstatuje, že propojení nástroje na podporu oživení a odolnosti s procesem evropského 
semestru a monitorování pokroku dosaženého při realizaci investic a reforem by mohlo 
posílit závazky členských států; domnívá se však, že oba nástroje by měly být 
provázány tak, aby podpořily oživení, zlepšily sociální, hospodářskou a 
environmentální odolnost členských států a posilovaly evropskou přidanou hodnotu;

29. je přesvědčen o tom, že budování odolného hospodářství vyžaduje posílení sociálního 
rozměru evropské správy, aby byla zajištěna odpovídající ochrana všech osob a 
případně aby byly stanoveny i minimální standardy EU s cílem podpořit vzestupnou 
konvergenci životních a pracovních podmínek;

30. zdůrazňuje význam úplné diskuse a řádného zapojení Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů; opakuje svou výzvu k posílení demokratické úlohy 
Parlamentu v rámci pro správu ekonomických záležitostí a vyzývá Radu a Komisi, aby 
náležitě zohlednily usnesení přijatá Parlamentem; vyzývá Komisi, aby Parlament a 
Radu jakožto spolunormotvůrce stejnou měrou pečlivě informovala o všech aspektech 
uplatňování rámce EU pro správu ekonomických záležitostí, a to i o přípravných fázích 
a veškerých návrzích na jeho reformu či posílení;

31. vyzdvihuje významnou úlohu Hospodářského a měnového výboru v úsilí o zvýšení 
odpovědnosti vůči Parlamentu, neboť dosavadní zkušenosti s uplatňováním evropského 
semestru ukazují, že by současný systém odpovědnosti mohl být posílen, aby tak byla 
zvýšena jeho legitimita a účinnost;

32. vyzývá k odhodlané koordinaci se sociálními partnery a dalšími důležitými 
zúčastněnými stranami na evropské a vnitrostátní úrovni s cílem posílit demokratickou 
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odpovědnost, transparentnost a kontrolní úlohu občanské společnosti;

33. zdůrazňuje klíčový význam veřejných příjmů pro financování oživení po pandemii, 
které obnoví udržitelnou konkurenceschopnost EU, a pro spravedlivý přechod 
k udržitelnému hospodářství; připomíná, že daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU každoročně 160 až 190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí ve státních pokladnách; připomíná proto význam boje proti daňovým 
podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz na 
vnitrostátní i unijní úrovni; v této souvislosti připomíná sdělení Komise „Kroky 
k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU“23 a 
vítá akční plán Komise pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a 
financování terorismu; vyzývá k předložení ambiciózního legislativního návrhu 
s posíleným dohledem, pravomocemi a zdroji na evropské úrovni, jak je podrobně 
popsáno v usnesení Parlamentu ze dne 1. července 2020 o komplexní politice Unie v 
oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu – akční plán Komise a další 
aktuální vývoj24;

34. vyzývá Komisi, aby prozkoumala nové politiky navrhované mezinárodními institucemi, 
které podporují financování spravedlivého přechodu, jenž zmírňuje socioekonomické 
dopady přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku a podporuje udržitelný růst, a 
které rovněž usilují o zmírnění obrovských nákladů na oživení po pandemii a obnovu 
veřejných financí členských států; vyzývá vedoucí představitele EU a Komisi, aby 
přijali důrazná rozhodnutí potřebná k urychlenému zavedení souboru nových vlastních 
zdrojů, které by měly zahrnovat příjmy z politik EU podporujících ochranu životního 
prostředí a budování spravedlivého, udržitelného a konkurenceschopného jednotného 
trhu, a ke splacení půjček z nástroje Next Generation EU již během příštího VFR; 
připomíná, že tyto vlastní zdroje musí být zavedeny co nejrychleji, nejpozději však od 
roku 2021, a musí být trvalé; v tomto ohledu upozorňuje na stanovisko Parlamentu 
popsané v legislativním usnesení ze dne 16. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o 
systému vlastních zdrojů, kterým se zavádějí nové kategorie vlastních zdrojů25; 

III. Střednědobé požadavky

Prohlubování hospodářské a měnové unie

35. zdůrazňuje, že k posílení úlohy eura jsou zapotřebí vhodné strukturální podmínky, 
mimo jiné prohloubení evropské hospodářské a měnové unie a dokončení bankovní unie 
a unie kapitálových trhů;

36. bere na vědomí, že bylo navrženo vytvořit v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost (BICC) rozpočtový nástroj pro eurozónu, který měl 
financovat balíčky strukturálních reforem a veřejné investice, aby se posílil potenciální 
růst ekonomik eurozóny a odolnost jednotné měny vůči hospodářským otřesům; 
konstatuje, že souběžně s BICC se uvažovalo o nástroji pro konvergenci a reformy 
(CRI) pro členské státy mimo eurozónu a nástroj BICC, který měl finanční podporou 
strukturálních reforem napomoci přibližování členských států, které nepoužívají euro, k 

23 COM(2019) 0008. 
24 Přijaté texty, P9_TA(2020)0204. 
25 Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.
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eurozóně; všímá si, že Komise výše uvedené legislativní návrhy stáhla a předložila nový 
legislativní návrh o facilitě na podporu oživení a odolnosti; vyzývá nicméně Komisi, 
aby zvážila vypracování takových návrhů, aby eurozóna i státy mimo ni měly 
k dispozici nástroje k úspěšnému řízení hospodářského cyklu;

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komplexní „plán oživení pro Evropu“, který předložila Komise, výrazně posiluje politický a 
hospodářský význam EU. Evropský semestr bude v tomto rámci hrát významnou a 
koordinační úlohu při poskytování okamžité hospodářské reakce na krizi, čímž připraví cestu 
pro udržitelný a spravedlivý ekologický přechod a digitální transformaci a zároveň podpoří 
konvergenci v rámci EU. Úspěch přijatých opatření však bude záviset na komplexní reformě 
hospodářského a finančního řízení EU, která je odůvodněna níže.

Rozhodnutí o probíhajícím přezkumu fiskálních pravidel EU je podloženo řadou důvodů: 
Úroveň veřejných investic je zjevně nedostačující s ohledem na výzvy vyplývající z 
digitalizace a boje proti změně klimatu. Požadavky na koordinaci, pokud jde o politiku 
stability, považuje řada členských států za zvýšenou zátěž. Doporučení evropského semestru 
v oblasti hospodářské politiky považovaly členské státy za závazné pouze částečně a podobně 
selektivním způsobem je také uplatňovaly. Chybí také rámec pro povinnou demokratickou 
účast zvolených vnitrostátních a evropských poslanců. Koordinace politik prostřednictvím 
evropského semestru proto nenaplňuje očekávání, pokud jde o dosažené výsledky v oblasti 
cílů fiskální politiky a všeobecněji také v oblasti prevence a snižování hospodářské 
nerovnováhy. 

Onemocnění COVID-19 mělo za následek bezprecedentní hospodářskou krizi, která ještě 
zdůraznila potřebu přezkumu. Přestože je otřes symetrický, dopad na jednotlivé členské státy 
se významně liší, a to jak v důsledku závažnosti pandemie a přísnosti opatření proti šíření 
nákazy, tak specifické hospodářské expozice, počátečních podmínek i dostupného prostoru 
pro reakce fiskální politiky podle vlastního uvážení. Tím se makroekonomická nerovnováha 
ještě výrazně zvýší. Úroveň zadlužení v poměru k HDP se ve všech členských státech výrazně 
zvýší a v některých z nich dosáhne znepokojivých rozměrů. I po krizi bude pro řadu zemí 
velmi těžké dosáhnout požadovaného poměru dluhu k HDP ve výší 60 %. Nezbytné navýšení 
veřejných investic v souvislosti s výzvami vyplývajícími z klimatické změny a digitalizace se 
v nejbližší budoucnosti zdá být nepravděpodobné. Při současném stavu hospodářské a 
finanční politiky by tedy opětovné zavedení stávajících ustanovení Paktu o stabilitě a růstu po 
zrušení obecné únikové doložky nezohledňovalo změněné podmínky a budoucí potřeby. 
 
Stávající zpráva o evropském semestru tedy navrhuje, aby hlavní výzvy evropské 
hospodářské a finanční politiky – zejména provádění udržitelné a spravedlivé politiky v 
oblasti klimatu a digitalizace – byly pevně zakotveny do stávající protikrizové politiky. 
Současně je třeba nastavit základy pro úpravu rámce finanční a hospodářské politiky pro 
období po krizi. Klíčové bude sladit zaměření evropské hospodářské a finanční politiky na 
stabilitu s dostatečným navyšováním veřejných investic ve všech členských státech EU. Dále 
je třeba přijmout další kroky směrem k demokratizaci a omezování hospodářských a 
sociálních nerovností.
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