
PR\1205874CS.docx PE652.447v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2020/2078(INI)

16.6.2020

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

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Joachim Schuster



PE652.447v01-00 2/9 PR\1205874CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...............................................................................................9



PR\1205874CS.docx 3/9 PE652.447v01-00

CS

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, 
jímž se zprostředkovává členskému státu finanční pomoc, nastanou-li mu z důvodu 
přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li 
z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi,

– s ohledem na Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a 
na její „únikovou doložku“ v čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 3, čl. 9  odst. 1 a čl. 10  odst. 3 
nařízení (ES) č. 1466/97 a čl. 3 odst. 5 a čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97 
usnadňující koordinaci rozpočtových politik v době prudkého hospodářského propadu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění v 
digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.01,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních Unie 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, 
vlastních zdrojích a plánu obnovy3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu 
(2019/2956(RSP))4,

– 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 
na šíření onemocnění COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci na koronavirus)5;

– 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 

1 Přijaté texty P9_TA(2019)0102.
2 Přijaté texty P9_TA(2020)0054.
3 Přijaté texty P9_TA(2020)0124.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
5 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 5.

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)
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pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež 
jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví6

– 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 a na přijetí Dočasného rámce 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 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 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 Komise ze 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 COVID-19 ze dne 24. března 2020,

– 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),

– 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-197,

6 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 9.
7 Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1.
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– 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 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 hlavám států ze dne 4. prosince 2018 
o prohloubení hospodářské a měnové unie,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2019),

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 předpovídat;

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 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 a dalšího 
prohlubování makroekonomických rozdílů;

I. Výchozí situace

1. s velkým znepokojením konstatuje, že podle letošní jarní hospodářské prognózy Komise 
se očekává, že EU v roce 2020 upadne do nejhlubší recese ve své historii;

2. je znepokojen negativním dopadem krize způsobené COVID-19 na světové 
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hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti a chudobu;

3. poukazuje na to, že odhad Komise týkající se investičních potřeb EU pro uskutečnění 
zelené a digitální transformace činí nejméně 595 miliard EUR ročně8;

II. Krátkodobé požadavky

Hospodářské oživení

4. je si vědom toho, že EU čelí bezprecedentní výzvě, pokud jde o zmírňování sociálních a 
hospodářských dopadů historické recese a nalezení cesty k rychlému hospodářskému 
oživení spojenému s udržitelným a spravedlivým přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. století je nezbytné významně navýšit veřejné a 
soukromé investice a že vyšší míru investic bude třeba udržet po mnoho budoucích let;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a to jak na 
úrovni EU, tak členských států, i evropský plán na podporu oživení; domnívá se, že je 
zásadní, aby byl soubor opatření na podporu oživení plně v souladu s novou strategií 
EU v oblasti růstu, tj. se zásadami Zelené dohody pro Evropu, Evropského pilíře 
sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit práva žen a dosáhnout 
genderové rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a zdroje směřovaly k projektům a 
příjemcům splňujícím základní hodnoty vyplývající ze Smluv a aby přijímající 
společnosti chránily své pracovníky, platily spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu akcií s cílem odměňovat akcionáře;

6. vítá aktivaci obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, že tato doložka 
zůstane aktivována nejméně do konce roku 2021 s cílem podpořit snahu členských států 
zotavit se z krize způsobené pandemií a posílit svou hospodářskou a sociální odolnost;

7. připomíná, že je konkrétně zapotřebí podporovat konvergenci v rámci eurozóny;

Přezkum rámce fiskální a hospodářské politiky

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a reforma musí splňovat výše uvedené požadavky, 
pokud jde o navyšování investic souvisejících se změnou klimatu a digitalizací a o 
stabilizaci nové úrovně investic, a zároveň zajišťovat řádné rozpočtové řízení;

9. je znepokojen významným, avšak nerovnoměrným negativním dopadem koronavirové 
krize na schodek veřejných financí a soukromých dluhů, který dále zhoršuje situaci 
členských států, jež jsou obzvláště postiženy pandemií nebo již existujícím vysokým 
schodkem veřejných financí;  vyzývá k nalezení řešení, které zajistí udržitelnost 

8 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
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za rok 2019, s 71 -
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.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/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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veřejného dluhu;

10. považuje za klíčové, aby byl přezkum unijního rámce fiskální a hospodářské politiky 
dokončen do doby, než bude zrušena úniková doložka, a aby fiskální politice 
umožňoval z krátkodobého hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z dlouhodobého 
hlediska snižovat vysoký poměr veřejného dluhu na dohodnutou referenční hodnotu a 
zároveň umožňovat dostatečnou úroveň veřejných investic, progresivní daňové politiky 
a splácení úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i dlouhodobou modernizaci 
veřejných komodit;

11. navrhuje kombinaci výdajových pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a zlaté 
pravidlo pro veřejné investice, které bude ústřední pro oba prvky; doufá v rychlé 
oživení po koronavirové krizi a v přechod k čistší, sociálně udržitelné a digitálnější 
společnosti;

Pro udržitelný a demokratický evropský semestr

12. vítá nové zaměření jarního balíčku evropského semestru na poskytování okamžité 
reakce hospodářské politiky k řešení a omezování zdravotních a socioekonomických 
dopadů nákazy COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; podporuje reformu 
evropského semestru, kterou oznámila Komise a jejímž cílem je přeměnit jej v nástroj 
pro koordinaci opatření přijatých na podporu oživení podle zásad Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také koordinaci opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

13. uznává úlohu, kterou Komise v rámci plánu na podporu oživení přisoudila evropskému 
semestru; konstatuje však, že účinnost a úspěch harmonizace investičních a reformních 
programů členských států s procesem evropského semestru bude záviset na pokroku 
reformy evropského semestru a výše uvedené reformy Paktu pro stabilitu a růst;

14. opakuje svou výzvu k posílení demokratické úlohy Parlamentu v rámci pro správu 
ekonomických záležitostí při příležitosti jakékoli budoucí změny Smlouvy a v mezidobí 
žádá o přijetí interinstitucionální dohody o udržitelném evropském řízení, která 
Parlamentu poskytne právo udělovat souhlas s politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku eurozóny a doporučeních pro jednotlivé země;

15. zdůrazňuje klíčový význam veřejných příjmů pro financování oživení po pandemii a 
spravedlivého přechodu k udržitelnému hospodářství; připomíná, že daňové úniky a 
vyhýbání se daňovým povinnostem dosahují na úrovni EU každoročně 160–190 miliard 
EUR a že tyto prostředky chybí v rozpočtech;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové politiky navrhované mezinárodními institucemi, 
které podporují financování spravedlivého přechodu a udržitelného růstu a přispívají k 
němu a zároveň usilují o obnovu veřejných financí členských států; vyzývá k tomu, aby 
nový soubor zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z politik EU ve prospěch ochrany 
životního prostředí a zachování spravedlivého jednotného trhu;
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III. Střednědobé požadavky

Prohlubování hospodářské a měnové unie

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí dokončit a posílit strukturu HMU s cílem chránit 
občany a snížit tlak na veřejné finance v době vnějších otřesů, aby byla překonána 
sociální a hospodářská nerovnováha, a to vytvořením fiskální kapacity pro veřejné 
investice, pro makroekonomickou stabilizaci a soudržnost v eurozóně a evropský 
systém zajištění v nezaměstnanosti;

18. 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.


