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Shrnutí
I Pandemie COVID-19 je určující globální zdravotní krizí naší doby, která po celém

světě otřásla společností i každodenními životy lidí. Naléhavost situace přinutila
všechny členské státy EU přijmout opatření v oblasti veřejného zdraví, aby zastavily
šíření viru a omezily nárůst počtu obětí.

II V první polovině roku 2020 způsobila pandemie COVID-19 ve všech členských

státech nerovnoměrný – ale ve všech případech podstatný – pokles HDP. Hospodářský
dopad byl nerovnoměrný v důsledku různých faktorů, jako jsou rozdíly ve struktuře
hospodářství a ve strategiích boje proti pandemii v oblasti zdraví a různé účinky
omezení volného pohybu osob na hospodářská odvětví.

III Cílem tohoto přezkumu je poskytnout ucelený obraz hlavních reakcí v oblasti

hospodářské politiky v EU. Předkládáme analytický popis opatření zavedených na
úrovni EU i na úrovni členských států a označujeme rizika, výzvy a příležitosti pro
budoucí hospodářskou koordinaci EU z pohledu externích auditorů EU. Analýza
v tomto přezkumu je založena hlavně na veřejných informacích doplněných o výsledky
průzkumu mezi finančními orgány členských států, rozhovory se zaměstnanci Komise
a odkazy na naše předchozí zprávy. Neprovedli jsme audit, takže zjištění jsou spíše
analytická než hodnotící a nevydáváme žádná doporučení.

IV V reakci na zdravotní a hospodářskou krizi přijaly vlády širokou škálu krátkodobých
diskrečních fiskálních opatření. Jejich rozsah a složení odrážely spíše relativní bohatství
členských států než to, jak moc je krize zasáhla. Členské státy obecně přijaly opatření
v souladu se zásadami krizové politiky EU: drtivou většinu opatření tvořily programy
zachování pracovních míst a státní podpora na pomoc v oblasti likvidity pro podniky.
Složení fiskálních balíčků se však mezi členskými státy lišilo. Současné fiskální politiky
sice značně zvýší úroveň veřejného dluhu, účinně však zmírnily rizika nezaměstnanosti
během omezení volného pohybu osob.

V Krize způsobená pandemií může zvýšit riziko vzniku hospodářských rozdílů mezi
členskými státy. Mezi související faktory patří rozdíly ve fiskální situaci a narušení
hospodářské soutěže plynoucí z různé schopnosti členských států využívat opatření
státní podpory. Zvětšující se rozdíly mohou vznikat také z velké a přetrvávající
nezaměstnanosti, nedostatku investic a rizik pro finanční stabilitu, pokud by se
hospodářský dopad rozšířil do finančního sektoru.

VI Počáteční reakce EU spočívala v opatřeních přijatých podle stávajících pravidel a

rámců politiky a podporovala úsilí jednotlivých států o zvládnutí krize. Rychlé měnové
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intervence Evropské centrální banky (ECB) doprovázelo využití dostupné flexibility
zakotvené ve stávajících fiskálních pravidlech a pravidlech pro státní podporu EU,
přijetí jednorázových zásad hospodářské politiky EU a přesměrování rozpočtu EU na
opatření přijatá v reakci na krizi (balíčky investiční iniciativy pro reakci na koronavirus).
Jako další krok byly vytvořeny tři záchranné sítě, které mají poskytovat cílenou
podporu vládám ve formě půjček prostřednictvím Komise (SURE neboli evropský
nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci)
a Evropského mechanismu stability a podnikům prostřednictvím Evropské investiční
banky. Komise zahájila činnost nástroje SURE během léta 2020 a nástroj by měl od
začátku podzimu 2020 financovat režimy zkrácené pracovní doby v 17 členských
státech.

VII Následně EU pracovala na vytvoření větších podpůrných nástrojů pro řešení

rostoucích hospodářských důsledků pandemie. Největším opatřením je nástroj Next
Generation EU v hodnotě 750 miliard EUR (v době dokončení našeho přezkumu dosud
nefunkční). Ústředním prvkem je facilita na podporu oživení a odolnosti, která se
vyznačuje novým přístupem k výdajům, tj. nabízí podporu podmíněnou provedením
reforem a investic podporujících růst spíše než úhradu konkrétních výdajů, což je
pravidlem pro fondy ESI či jiné programy EU. Cílem facility je řešit rizika hospodářských
rozdílů a zakotvit oživení v ekologické a digitální strategii EU.

VIII Ve srovnání s reakcemi členských států a ECB mohou být ostatní finanční

opatření EU při poskytování podpory pomalejší, protože obecně vyžadují politické
dohody anebo úpravu pravidel v oblasti výdajů. Tyto programy se stále přizpůsobovaly
krizové situaci, a proto do konce srpna 2020 nedošlo k vyplacení větších objemů
finančních prostředků. Čerpání závisí na povaze a struktuře každého podpůrného
nástroje a na schopnosti členských států využívat finanční prostředky v souladu
s postupy a podmínkami těchto nástrojů.

IX Soubor opatření na úrovni členských států i na úrovni EU vytváří rizika a výzvy pro

koordinaci hospodářské politiky EU, její provádění a řádné finanční řízení prostředků
EU. Identifikovali jsme je v následujících oblastech:
o

fiskální balíčky členských států a výjimečná nabídka bankovních úvěrů vyvolávají
nové výzvy pro orgány EU odpovědné za dohled nad fiskální situací, vnitřním
trhem, trhy práce a finančním sektorem;

o

účinnost nově navržené facility na podporu oživení může být narušena, nebude-li
jeho finanční struktura odpovídající, nebudou-li se plány na podporu oživení
zaměřovat na reformy a investice podporující růst, nebude-li zaveden včas, budeli míra čerpání nízká a koordinace opatření na všech úrovních slabá, nebude-li
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plánování a monitorování založeno na spolehlivých ukazatelích nebo bude-li
odpovědnost roztříštěná;
o

Komise bude čelit výzvě v oblasti řízení finančního rizika velkých transakcí EU na
kapitálových trzích.

X Identifikovali jsme také příležitosti vyplývající z hospodářské reakce EU na krizi

COVID-19. Provádění finanční reakce EU na hospodářskou krizi je proces, který dosud
probíhá, může však vést k posílení úlohy institucí EU při řízení hospodářského oživení
EU. Vytvoření nových dočasných fondů, jako jsou SURE a NGEU, představuje příležitost
zamyslet se nad trvalým zlepšením rozpočtové kapacity EU pro reagování na velké
hospodářské otřesy a zmírňování následných hospodářských rozdílů mezi členskými
státy. Toto dodatečné financování je také významnou příležitostí k prosazování priorit
EU, jako je udržitelný rozvoj a digitalizace, pokud jsou opatření pečlivě připravena
a důkladně monitorována v rámci evropského semestru.
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Úvod
01 Pandemie COVID-19 se do EU dostala v únoru 2020, rychle se rozšířila ve všech
členských státech, což vedlo k nejvyšší úmrtnosti v dubnu, a nadále představuje velkou
zdravotní hrozbu jak v Evropě, tak po celém světě. Do konce září byly v EU hlášeny více
než 3 miliony nakažených s tragickým počtem téměř 150 000 úmrtí. Členské státy
zavedly širokou škálu opatření omezujících volný pohyb osob a preventivních opatření,
což vedlo k omezení nákazy, ale opětovný nárůst počtu případů na podzim roku 2020
opět postavil systémy zdravotní péče i hospodářské systémy před další výzvy.

02 Na rozdíl od celosvětové finanční krize, která se vyvinula ze slabin vzniklých ve
finančním sektoru, ovlivňuje současný ekonomický otřes celé hospodářství tím, že
narušuje výdaje domácností, činnost podniků a globální dodavatelské řetězce. Podle
prognózy Evropské komise1 jsou odchylky od stavu před pandemií, kdy docházelo
k hospodářskému růstu, výrazně větší, než tomu bylo během předchozí krize (viz
obrázek 1). Předpokládá se, že HDP EU-27 poklesne v roce 2020 o 7,4 % a v roce 2021
se nemusí vrátit na úroveň před krizí, což s sebou nese riziko významného nárůstu
platební neschopnosti a snižování počtu pracovních míst.

Obrázek 1 – Objemový index HDP EU (v procentech) (2006–2021)
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Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů a podzimních prognóz Komise (soubor údajů databáze AMECO).

03 Navzdory tomu, že současná krize má odlišnou povahu než předchozí krize
v letech 2008–2013, existuje silná korelace mezi poklesy HDP v členských státech
během této krize a poklesy během minulé krize, což může představovat nové výzvy pro
1

Evropská hospodářská prognóza, podzim 2020, institucionální dokument č. 136,
listopad 2020.
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hospodářskou konvergenci v EU: například Řecko, Itálie a Španělsko se během obou
krizí řadí mezi země s nejvíce postiženým hospodářstvím (viz obrázek 2).

TEMPO RŮSTU 2020

Obrázek 2 – Pokles HDP během krize v letech 2008–2013 a krize v roce
2020
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Zdroj: výpočet EÚD na základě údajů Komise a prognóz z podzimu 2020 (soubor údajů databáze
AMECO).

04 Od března roku 2020 si hospodářský otřes z omezení volného pohybu osob

vyžádal rozsáhlá opatření v oblasti hospodářské politiky na úrovni EU i na úrovni
jednotlivých států v reakci na krizi COVID-19, která mají kompenzovat ztrátu příjmů
podniků a domácností. Po celosvětové finanční krizi a následné evropské dluhové krizi
byla hospodářská koordinace členských států EU posílena novými právními předpisy
(například balíček šesti právních aktů v roce 2011 a balíček dvou právních aktů
v roce 2013) a mechanismy finanční pomoci (EFSM, ESM). V reakci na krizi způsobenou
pandemií musela EU upravit některá stávající pravidla a vytvořit novou finanční
podporu pro řešení dopadů hospodářského otřesu.
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Rozsah a koncepce
05 Toto není zpráva o auditu, nýbrž přezkum založený hlavně na veřejně dostupných

informacích nebo podkladech, jež byly shromážděny speciálně k tomuto účelu. Cíl
tohoto přezkumu je dvojí: poskytnout popisný přehled a objektivní analýzu klíčových
vnitrostátních fiskálních opatření a hospodářských opatření EU v reakci na probíhající
krizi COVID-19 a určit rizika, výzvy a příležitosti pro koordinaci hospodářské politiky EU,
její provádění a řádné finanční řízení prostředků EU.

06 Veřejně dostupné informace týkající se opatření přijatých v EU jsou roztříštěné

a rozptýlené ve více zdrojích anebo jim chybí konzistentnost a systematická
kvantifikace, což komplikuje jejich srovnávání. Tyto informace jsou důležité také
k tomu, aby pomohly řešit problémy, jež vyplývají z koordinace a provádění politiky,
a pomohly analyzovat poznatky získané z reakce na krizi v oblasti hospodářské politiky.
Rozsah přezkumu zahrnuje hospodářská opatření přijatá na úrovni EU v období od
března do srpna 2020 a významná následná opatření, která byla uskutečněna po tomto
datu, a všechna významná fiskální opatření (tj. přesahující 0,1 % HDP) přijatá na
vnitrostátní úrovni v období od března do června 2020.

07 Abychom vytvořili komplexní přehled opatření, shromáždili jsme konzistentní

a kvantifikované údaje týkající se opatření EU a jednotlivých států na základě veřejně
dostupných informací a informací vyžádaných od Komise. Jelikož neexistuje žádná
zvláštní databáze, která by centralizovala stimulační fiskální opatření jednotlivých států
a systematicky je kvantifikovala, provedli jsme průzkum fiskálních opatření všech
27 členských států provedených v reakci na krizi COVID-19, abychom tak zaplnili
mezery v dostupných zdrojích informací. Průzkum zahrnuje vnitrostátní opatření
přijatá do 30. června 2020, a proto se nezohledňují žádné aktualizace nákladů na tato
opatření provedené po tomto datu ani žádná další nová opatření přijatá od té doby.

08 Při průzkumu byla ústředním finančním orgánům poskytnuta standardizovaná

šablona hlášení, která nám pomohla systematicky shromažďovat údaje týkající se
fiskálních opatření přijatých jednotlivými státy, včetně jejich popisu, načasování, cíle
a odhadovaných nákladů na opatření pro rok 2020, a klasifikovat tyto údaje na základě
takových kritérií, jako jsou rozpočtové a hospodářské dopady. Údaje z průzkumu byly
v případě potřeby doplněny dalšími veřejně dostupnými informacemi (například
European Fiscal Monitor, programy stability a konvergenční programy, zveřejněné
rozpočty jednotlivých států a oznámení o rozpočtu). Přezkum rovněž zohledňuje
předchozí zprávy EÚD, rozhovory se zaměstnanci Komise a stanoviska skupiny
odborníků týkající se spolehlivosti naší analýzy a formulace rizik a výzev.
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Různorodé reakce jednotlivých států
zaměřené na záchranu pracovních míst
a podniků bez ohledu na náklady
Hospodářský dopad omezení volného pohybu osob se
v jednotlivých členských státech a odvětvích lišil

09 Příčiny současné hospodářské krize jsou v moderních dějinách jedinečné. Zatímco

poslední krize byly vyvolány neudržitelným růstem poptávky nebo nahromaděním
makrofinanční nerovnováhy 2, současný velký pokles produkce je způsoben účinky
pandemie a opatření v oblasti zdravotní politiky na poptávku i nabídku.

10 Jelikož zdravotní politika spadá hlavně do působnosti jednotlivých států, mohou

rozdíly v míře připravenosti členských států během počáteční fáze nákazy vysvětlit,
proč byl nástup reakce na pandemii v oblasti ochrany zdraví v EU poznamenán
váháním, odlišnými přístupy k omezením volného pohybu osob a kontrolám na
hranicích a nedostatkem koordinace opatření mezi členskými státy.

11 Odhadovaný pokles HDP, ke kterému do poloviny roku 2020 skutečně došlo,

svědčí o značných rozdílech mezi zeměmi v EU 3. Podstatnou část těchto rozdílů mezi
členskými státy během krize COVID-19 lze statisticky korelovat s indexem přísnosti
opatření proti šíření nákazy nebo opatření omezujících fyzický kontakt a s podílem
cestovního ruchu na hospodářství. Příloha I zobrazuje regresní analýzu, kterou jsme
provedli s těmito proměnnými. Níže jsou popsány dva vysvětlující faktory.

12 Například v Německu bylo zastavení provozu v březnu méně přísné než v Itálii,

Francii nebo Španělsku, kde byly k uzavření nuceny všechny podniky, které nejsou
nepostradatelné, což částečně vysvětluje větší poklesy HDP v těchto zemích (viz také
obrázek 3). Předběžné odhady ukazují, že každý měsíc přísného omezení volného
pohybu osob může způsobit pokles ročního růstu HDP až o 2 procentní body 4.

2

Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses (Komise, 2009).

3

Tisková zpráva Eurostatu 133/2020 (8. září 2020).

4

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/.
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Obrázek 3 – Vývoj přísnosti opatření omezujících volný pohyb osob
v první polovině roku 2020
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Zdroj: index přísnosti (Oxfordská univerzita: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/).

13 Údaje za první polovinu roku 2020 ukazují velké rozdíly v účincích krize na

hospodářská odvětví (viz obrázek 4). Například některá odvětví služeb, jako je doprava,
maloobchod, volný čas a pohostinství, jsou obzvláště těžce zasažena, protože opatření
proti šíření nákazy (omezení volného pohybu osob, omezení fyzického kontaktu nebo
zákazy cestování) snížila poptávku po těchto službách.
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Obrázek 4 – Změny objemu hrubé přidané hodnoty v EU v první polovině
roku 2020
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Poznámka: procentní změny ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Zdroj: výpočet EÚD na základě údajů Eurostatu.

Členské státy přijaly širokou škálu fiskálních opatření

14 Od února roku 2020 se fiskální politiky členských států zaměřily na zmírňování

krátkodobých dopadů omezení volného pohybu osob a klesající poptávky na příjmy
a zaměstnanost. Tyto politiky do velké míry zrcadlí reakci na krizi v roce 2008
a spočívají ve fungování automatických stabilizátorů (daňové příjmy, systémy podpory
v nezaměstnanosti), v přijetí diskrečních stimulačních rozpočtových opatření, jako jsou
daňové úlevy nebo snižování sazeb a ve výjimečných výdajích, včetně výdajů na
podporu zaměstnanosti a zdravotnictví. Kromě toho byla přijata mimorozpočtová
opatření poskytující likviditu hospodářským subjektům (státní úvěry, úvěrové záruky,
odklady daní apod.), s nimiž nejsou spojeny přímé fiskální náklady.

15 Údaje z konce června 2020 v našem průzkumu (viz body 07 a 08) ukazují, že

členské státy přijaly téměř 1 250 fiskálních opatření k potlačení hospodářských
a zdravotních účinků pandemie v přibližné hodnotě 3,5 bilionu EUR (27 % HDP EU-27
odhadovaného na rok 2020). Opatření jsme rozčlenili do pěti hlavních kategorií
v závislosti na jejich povaze a dopadu na schodek (rámeček 1). Složení souhrnných

13
údajů použitých v průzkumu znázorňuje obrázek 5. Záruky představují 2 biliony EUR
neboli 59 % ze všech opatření, následují diskreční výdajová opatření (19 %), finanční
nástroje (11 %), opatření v oblasti placení daní (6 %) a diskreční opatření na straně
příjmů (5 %).

16 Ve srovnání s diskrečními opatřeními zavedenými v letech 2009–2010 na

výrobkových trzích a na trhu práce, které činily přibližně 3 % HDP, je celkový objem
opatření v reakci na tuto krizi rozsáhlý5. Rozsah současné reakce je srovnatelnější
s rozsahem diskrečních a mimorozpočtových opatření (záruky, úvěry, kapitálová
podpora) na podporu finančního sektoru v období 2008–2017, který činil odhadem
přibližně 4 % u diskrečních opatření a 34 % HDP EU v případě mimorozpočtových
opatření 6.

5

Public finances in EMU – 2010 (Komise, 2010), s. 19.

6

Srovnávací přehled státních podpor z roku 2018 (Komise, 2019), s. 34.
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Rámeček 1
Hlavní členění fiskálních opatření v našem průzkumu
Diskreční výdajová opatření mají přímý dopad na rozpočet. Řadí se mezi ně
dotace na podporu příjmů podniků či domácností, opatření na podporu
zaměstnanosti, jako jsou programy nucené dovolené, a mimořádné výdaje na
náklady zdravotní péče, kapitálové investice a výzkum, jakož i úrokové subvence,
rezervy na krytí úvěrových ztrát a další diskreční výdajová opatření. Uvádíme
odhadovaný objem opatření za běžný rok ke konci června.
Diskreční opatření na straně příjmů mají rovněž přímý dopad na rozpočet. Patří
mezi ně úlevy z placení daní, snížení sazeb daně a další opatření v oblasti příjmů.
Uvádíme odhadovaný objem opatření za běžný rok ke konci června.
Cílem finančních nástrojů je podpořit likviditu nebo solventnost podniků
prostřednictvím půjček nebo kapitálových injekcí, které mají nepřímý dopad na
rozpočet, pokud nejsou nakonec zcela splaceny. Uvádíme částky investičních
balíčků vyhlášených orgány veřejné správy do konce června 2020.
Záruky mají podporovat likviditu podniků prostřednictvím příslibu vlády, že
v případě selhání podniku splatí dluh krytý zárukou u finanční instituce. Pokud
finanční nástroje kryté zárukou nejsou zcela splaceny, mají tato opatření nepřímý
dopad na rozpočet. Ve své analýze uvádíme částky balíčků záruk vyhlášených
orgány veřejné správy do konce června 2020.
Cílem opatření v oblasti placení daní je dočasně zvýšit likviditu podniků
prostřednictvím odložení plateb daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení. Tato
opatření nemají žádný dopad na rozpočet, pokud je dlužná částka zaplacena
později během roku. Patří mezi ně zejména odklady daní a předčasné vrácení
daně. Ve své analýze uvádíme odhadovaný objem opatření za běžný rok ke konci
června.
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Obrázek 5 – Velikost fiskálních opatření podle jednotlivých kategorií
(v mld. EUR)
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17 Největší část opatření představující přibližně 2,1 bilionu EUR čili zhruba

60 % příslušné částky byla přijata v březnu, kdy došlo k oznámení prvních omezení
volného pohybu osob v souvislosti s pandemií COVID-19. Další soubor opatření
v hodnotě 0,8 bilionu EUR byl přijat v dubnu a následně se v květnu a v červnu počet
přijatých opatření postupně snižoval (obrázek 6).

Obrázek 6 – Načasování fiskálních opatření
(v mld. EUR)
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Zdroj: Údaje z průzkumu EÚD.

18 Většina systémů záruk byla přijata do dubna. Napětí, které vládlo na finančních

trzích v březnu a v dubnu, bylo jedním z důvodů, proč některé vlády v té době rychle
přijaly velké balíčky záruk a programů nouzového úvěrování na podporu likvidity
podniků a celkové důvěry investorů. Měnové intervence a následné oživení finančních
trhů vysvětlují, proč nebylo zapotřebí dalších programů. Přijímání ostatních typů
opatření bylo v průběhu krizového období rozloženo rovnoměrněji. Nárůst částek
výdajových opatření v červnu odráží obnovení některých dočasných opatření i přijetí
plánu na podporu oživení v Německu.
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19 Relativní velikost fiskálních opatření se doposud v jednotlivých členských státech
značně lišila. Jak ukazuje obrázek 7, čtyři z pěti největších fiskálních balíčků v poměru
k vlastnímu HDP přijaly čtyři větší členské státy EU, což způsobily zejména vyhlášené
částky systémů záruk. Německo zavedlo nejrozsáhlejší opatření odpovídající přibližně
43 % jeho HDP, následovaly Itálie (37 %), Litva (29 %) Francie (23 %) a Španělsko
(22 %). Naproti tomu některé země, které přistoupily do Unie později, přijaly výrazně
menší fiskální balíčky: Bulharsko (2 %), Slovensko (5 %) a Rumunsko (5 %) jsou země
s nejmenšími balíčky mezi členskými státy.
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Obrázek 7 – Rozsah fiskálních opatření v členských státech jako podíl na
jejich HDP
(% HDP)
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Poznámka: celkové částky ilustrují souhrnný fiskální stimul, avšak neodrážejí různé fiskální strategie,
které zahrnují opatření s různým finančním a rozpočtovým dopadem, jak je vysvětleno výše
v rámečku 1.
Zdroj: údaje z průzkumu EÚD.

19

20 Zaznamenali jsme, že země s relativně nižším HDP na obyvatele přijaly menší

fiskální balíčky na obyvatele a mají znatelně omezené možnosti reakce, zatímco země
s HDP na obyvatele nad průměrem EU přijaly různorodější fiskální opatření, která podle
všeho nezávisela na velikosti HDP (viz obrázek 8). Čím vyšší HDP na obyvatele, tím větší
fiskální balíček – tento lineární vztah, který by mohl naznačovat fiskální omezení, však
neplatí pro země s HDP na obyvatele nad průměrem EU.

Obrázek 8 – Velikost fiskálního balíčku na obyvatele ve srovnání s HDP
na obyvatele
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Zdroj: na základě průzkumu EÚD.

21 Na základě údajů z našeho průzkumu jsme vypočítali, že země, jejichž HDP na

obyvatele bylo ke konci roku 2019 pod průměrem EU, přijaly fiskální opatření, jejichž
souhrnné částky jako podíl na HDP v roce 2020 jsou nižší než v jiných zemích (viz
obrázek 9). Komise navíc odhaduje, že tyto státy čeká v roce 2020 větší pokles HDP ve
srovnání s ostatními členskými státy. Rozsah a složení přijatých opatření tedy odráží
spíše relativní bohatství členských států než odhady toho, jak silně je krize zasáhne.
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Obrázek 9 – Srovnání souhrnných fiskálních balíčků a odhadovaných
poklesů HDP v roce 2020

Poznámka: do rozpočtových opatření patří opatření na straně příjmů a výdajová opatření, podporou
likvidity se rozumí opatření v oblasti placení daní a finanční nástroje.
Zdroj: údaje z průzkumu EÚD a prognóz Komise o HDP v roce 2020.

22 Také složení fiskálních opatření se v jednotlivých členských státech liší (viz

obrázek 7). Hlavní součást fiskálních balíčků představují záruky, což platí zejména pro
země s největšími balíčky. Například v Německu tvoří záruky 58 % balíčku, v Itálii je
jejich podíl 73 %, ve Francii 68 % a ve Španělsku 65 %. Náš průzkum neobsahuje údaje
o jejich provádění, ale veřejně dostupné prozatímní údaje ukazují, že v Německu byly
záruky čerpány do výše nižší než 10 % balíčku, tedy v menším rozsahu než 20 % v Itálii,
ve Francii přibližně do výše jedné třetiny balíčku a ve Španělsku v rozsahu více než
60 % 7.

23 Jiné členské státy věnovaly největší část fiskálních balíčků diskrečním výdajovým
opatřením a diskrečním opatřením na straně příjmů, šlo například o Litvu (81 %),
Rakousko (81 %), Estonsko (72 %) a Bulharsko (70 %). Vlády se k těmto dvěma typům
opatření uchýlily v různé míře (viz obrázek 10).

7

Viz též: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07~5a3b3d1f8f.en.html.
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Obrázek 10 – Podíl diskrečních výdajových opatření a diskrečních
opatření na straně příjmů na celkových rozpočtových opatřeních

Zdroj: údaje z průzkumu EÚD.

24 Diskreční výdajová opatření a opatření na straně příjmů uvedená v průzkumu

představují přibližně 6,4 % HDP EU-27 v roce 2020 a skládají se většinou z diskrečních
výdajových opatření (viz obrázek 11), z nichž 2 % HDP byly vyčleněny na podporu
příjmu pro podniky a 1,4 % HDP na podporu zaměstnanosti, například režimy zkrácené
pracovní doby. Největší část opatření na straně příjmů představovaly úlevy z placení
daní a příspěvků na sociální zabezpečení.
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Obrázek 11 – Složení souhrnných diskrečních výdajových opatření
a diskrečních opatření na straně příjmů v EU
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Zdroj: průzkum EÚD

Opatření se zaměřila především na okamžité zmírnění
nezaměstnanosti a platební neschopnosti

25 Podle pokynů pro členské státy, které Komise vydala 13. března 2020 (viz

bod 43), by se měla fiskální opatření zaměřit na domácnosti a podniky, aby se zmírnily
ztráty pracovních míst a podpořily se příjmy a likvidita domácností a podniků.
Následující analýza ukazuje, že přijatá fiskální opatření byla s těmito pokyny obecně
v souladu.

26 Pokud jde o hospodářské subjekty, fiskální opatření byla zaměřena na nefinanční

podniky (84 %) a domácnosti (8 %). Zatímco záruky a nástroje na podporu likvidity
(opatření v oblasti placení daní a finanční nástroje) podporovaly likviditu podniků,
u diskrečních výdajových opatření bylo 43 % objemu zacíleno na podniky a 35 % na
domácnosti. Na podniky bylo zaměřeno i 90 % opatření na straně příjmů, a to zejména
prostřednictvím úlev z placení daní (viz obrázek 12). Diskreční výdajová opatření měla
širší škálu oblastí politiky a zahrnovala také zdravotní péči, veřejné investice, výzkum,
vzdělávání, opatření proti chudobě atd.
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Obrázek 12 – Rozdělení fiskálních opatření podle cílových hospodářských
subjektů
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27 Celková částka zkoumaných opatření k přímé podpoře zaměstnanosti

prostřednictvím režimů zkrácené pracovní doby činí 184 miliard EUR, přičemž Francie
(32,5 miliardy EUR), Španělsko (29,4 miliardy EUR), Nizozemsko (25,2 miliardy EUR)
a Itálie (23,7 miliardy EUR) vynaložily více než 60 % z celkové částky (viz rámeček 2).
Fiskální náklady režimů zkrácené pracovní doby závisí na několika právních
charakteristikách těchto režimů (způsobilost, míra náhrady mezd, doba trvání atd.),
povaze opatření proti šíření nákazy a objemu činností, které lze provádět v rámci práce
z domova v každé zemi.
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Rámeček 2
Režimy zkrácené pracovní doby
Režimy zkrácené pracovní doby jsou veřejné programy, které umožňují podnikům
s hospodářskými problémy dočasně snížit počet odpracovaných hodin a zároveň
poskytnout svým zaměstnancům státní podporu příjmu za neodpracované hodiny.
Takový režim může zahrnovat částečné snížení odpracovaných hodin nebo úplné
pozastavení pracovního poměru na omezenou dobu. Cílem je zachovat
zaměstnanost v době krize a umožnit podnikům udržet si dovednosti, odborné
znalosti a pracovní sílu.
Komise ukázala, že během celosvětové finanční krize se k takovým režimům
uchýlila většina členských států a zaznamenala menší kolísání zaměstnanosti, což
snížilo sociální náklady krize 8.
Dne 13. března 2020 Komise doporučila využívat tyto režimy ke zmírnění
nepříznivých dopadů omezení volného pohybu osob na zaměstnanost. V dubnu
roku 2020, na vrcholu omezení volného pohybu osob v důsledku pandemie, těžilo
z režimů zkrácené pracovní doby v EU-27 více než 42 milionů pracovníků, což
představovalo přibližně jednu čtvrtinu všech pracovníků 9. Komise odhaduje, že
okamžité rozpočtové náklady těchto režimů jsou poloviční ve srovnání s náklady
na podporu v nezaměstnanosti, které by byly vynaloženy, kdyby taková podpora
zaměstnanosti neexistovala 10.
Náš výzkum ukazuje, že v 11 členských státech by fiskální opatření k financování
režimů zkrácené pracovní doby mohla v roce 2020 stát více než 5 miliard EUR:
35
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8

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (příležitostný
dokument, Komise, 2010).

9

Policy Brief č. 7/2020 (Evropský odborový institut, 2020).

10

Employment and Social Developments in Europe (Komise, 2020), s. 114.
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28 Opatření z jednotlivých států shromážděná v naší databázi jsme roztřídili do

kategorií podle jejich dopadu na zaměstnanost, chudobu, finanční sektor a životní
prostředí. Toto členění je výsledkem kvalitativní analýzy založené na názvu, popisu
a klasifikaci opatření, které poskytly členské státy. Na základě posouzení bylo
stanoveno, že opatření mají „přímý“ dopad, pokud jejich cílem je ovlivnit
zaměstnanost, chudobu, finanční sektor nebo životní prostředí. Opatření mají
„nepřímý“ dopad, pokud je pravděpodobné, že budou mít nějaký dopad, ačkoli to není
jejich prvotním cílem, a „nevýznamný“ dopad mají taková opatření, u kterých je
nepravděpodobné, že budou mít jakýkoli dopad. Například výdajová opatření, která
financují režimy zkrácené pracovní doby, mají přímý příznivý dopad na zaměstnanost.
Naše posouzení dopadu opatření shrnuje obrázek 13.

Obrázek 13 – Relativní rozsah fiskálních opatření podle očekávaných
dopadů
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Zdroj: průzkum EÚD

29 Většina opatření byla zaměřena na zaměstnanost:
o

Celkem 95 % z částek zahrnutých v těchto opatřeních má přímý nebo nepřímý
účinek na zaměstnanost, z toho 12 % má přímý účinek. Pouze 1 % opatření se
přímo zaměřuje na chudobu. Většina opatření přispívajících k zachování
zaměstnanosti však nepřímo přispívá k omezení dopadu krize na chudobu. Fiskální
opatření v hodnotě téměř 3,2 bilionu EUR mají podle hodnocení celkový přímý
(1 %) a nepřímý dopad na chudobu (92 % celkové částky).

o

Jelikož finanční sektor dosud není přímo ovlivněn krizí COVID-19, pouze okrajový
podíl opatření byl přímo zaměřen na finanční instituce. Z důvodu své role
zprostředkovatele při poskytování záruk a dalších nástrojů je však finanční sektor
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nepřímo ovlivněn 89 % z celkového objemu opatření. Finanční sektor navíc
nepřímo těží z vnitrostátních fiskálních opatření, která pomáhají předcházet
platební neschopnosti podniků a domácností.
o

Téměř žádná opatření nemají dopad na problémy životního prostředí. Přijatá
fiskální opatření, která mají přímý nebo nepřímý dopad na životní prostředí,
představují pouhá 2 % z celkových částek použitých v reakci na krizi COVID-19.
Nebere se zde v úvahu příznivý dopad omezení volného pohybu osob na životní
prostředí (například nižší úrovně znečištění), který jsme nebyli schopni vyčíslit.

30 Hlavním způsobem, jakým členské státy poskytovaly během krize podporu

domácím podnikům, je státní podpora. Většina fiskálních opatření (67 %) byla
schválena Komisí jako státní podpora. Do konce června Komise schválila státní podporu
v hodnotě 2,2 bilionu EUR (15,7 % HDP EU-27 v roce 2019), kterou tvořily hlavně
záruky a opatření na podporu likvidity. Vzhledem k tomu, že většina rozhodnutí
schválených Komisí se týkala „zastřešujících“ programů použitelných ve všech
odvětvích hospodářství, není jejich odvětvové zaměření známé. Intenzita státní
podpory související s krizí se v jednotlivých členských státech značně lišila (viz
obrázek 14). V absolutním vyjádření se na všech rozhodnutích o státní podpoře
udělené v EU podílelo téměř z poloviny Německo (1 bilion EUR), což odpovídalo
29 % HDP země.
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Obrázek 14 – Schválená státní podpora (celková částka v procentech
příslušného HDP)

Zdroj: údaje Komise ke konci června 2020.

Opatření pomohla zachránit pracovní místa, ale vedla k velkým
schodkům

31 Přestože se pandemie stále vyvíjí a její sociálně-ekonomické dopady se budou

pravděpodobně také vyvíjet, podívali jsme se na počáteční důsledky fiskálních
opatření, která byla v době našeho přezkumu již přijata.

32 Počáteční reakce na hospodářskou krizi v podobě fiskálních opatření budou mít

pravděpodobně vážný dopad na schodky veřejných financí. Je to způsobeno poklesem
daňových příjmů v důsledku úbytku hospodářské činnosti a v důsledku diskrečních
opatření, jako jsou daňové úlevy nebo snižování sazeb, a výjimečnými výdaji, včetně
výdajů na podporu zaměstnanosti a zdravotnictví. Navíc podle našeho průzkumu
rozpočtové úspory na financování těchto opatření představují méně než 0,1 % HDP EU.
Budoucí fiskální náklady mohou také vzniknout jak důsledek ztrát ze znehodnocení
značných záruk a opatření na podporu likvidity poskytnutých podnikům.
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33 V listopadu roku 2020 se odhadovalo, že souhrnný rozpočtový schodek EU

v roce 2020 překročí 8 % HDP a u některých zemí, které trpí výrazným poklesem HDP,
může schodek překročit 10 % (Španělsko, Belgie, Itálie, Francie). Je pravděpodobné, že
26 členským státům se v roce 2020 nepodaří dodržet limit schodku EU ve výši 3 % HDP
(viz obrázek 15). Schodky mohou v letech 2020–2021 zvýšit veřejné dluhy v rozmezí
přibližně 20 % HDP, odhady se však v jednotlivých zemích značně liší 11. Prognózy
deficitů a dluhů jsou v důsledku současné ekonomické nejistoty vystaveny tlaku na
jejich růst. V listopadu revidovala Komise prognózu růstu HDP pro rok 2021 z 6,1 % na
4,1 %.

Obrázek 15 – Rozpočtová salda (v procentech HDP)
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Zdroj: podzimní prognózy Komise (2020).

34 Režimy zkrácené pracovní doby a programy státní podpory poskytnuté vládami

doposud uspokojily potřeby podniků v oblasti likvidity, a zmírnily tak rozsáhlé
propouštění. Nedávný nárůst míry nezaměstnanosti je ve skutečnosti malý ve srovnání
s poklesem produkce. V EU vzrostla nezaměstnanost mnohem méně než ve Spojených
státech (viz obrázek 16), kde orgány veřejné správy neposkytly pobídky ve formě
obecných programů zachování pracovních míst, ale spíše prodloužily podporu
v nezaměstnanosti.

11

Podzimní prognózy Komise (2020).
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Obrázek 16 – Změny v míře nezaměstnanosti a objemu HDP ve srovnání
s předešlým čtvrtletím v EU a ve Spojených státech
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Poznámka: změny v míře nezaměstnanosti jsou nominální, změny v objemu HDP představují míry růstu.
Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů OECD.

35 Fiskální opatření hrála klíčovou úlohu při stabilizaci disponibilních příjmů.

Průzkumy provedené Komisí mezi spotřebiteli ukazují na značné hromadění
nedobrovolných úspor 12, které je přímým důsledkem opatření omezujících volný
pohyb osob, fiskálních opatření a vysoké míry nejistoty. Když omezení volného pohybu
osob způsobila, že podniky prodaly méně výrobků a služeb, fiskální opatření udržovala
kupní sílu zaměstnanců relativně stabilní, což vedlo v prvním čtvrtletí roku 2020
k rekordně vysoké míře úspor domácností v eurozóně, která se vyšplhala na 16,9 %.
Tyto úspory mají potenciál přispět k rychlému oživení spotřeby, pokud se rozptýlí
nejistota související s hospodářskými vyhlídkami.

12

Tisková zpráva Eurostatu (3. července 2020).
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36 Veřejné investice nebyly prioritou krizového řízení. Ve svém průzkumu jsme

požádali členské státy, aby uvedly veškerá investiční rozhodnutí učiněná v reakci na
krizi COVID-19. Z průzkumu vyplývá, že tato rozhodnutí představovala méně než
0,5 % HDP EU. Bez veřejných investic oznámených v německém plánu na podporu
oživení (červen 2020) představovaly 0,1 % HDP EU. Veřejné investice by mohly přispět
k oživení hospodářství v období po pandemii. Dne 23. dubna 2020 Evropská rada
uvítala společný plán cesty k oživení, v rámci něhož byly doporučeny bezpříkladné
investice, které pomohou znovu nastartovat a transformovat evropské ekonomiky 13.

13

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final21.04.2020.pdf.
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Realizace zásadní hospodářské reakce
EU stále probíhá
37 Počáteční reakce EU na hospodářskou krizi (březen 2020) byla připravena na

pozadí rychle se vyvíjející epidemiologické situace a všeobecných omezení volného
pohybu osob v prvních členských státech (viz stručná chronologie v příloze II). V rámci
stávajících pravidel byla přijata okamžitá opatření a rozhodnutí, například rozpočtová
opatření EU, měnové intervence ECB, rozhodnutí o půjčkách ze strany EIB (Evropská
investiční banka) a ESM (Evropský mechanismus stability) a koordinační opatření
Komise.

38 Jak se krize způsobená pandemií vyvíjela, hospodářská reakce EU nabývala na

objemu, aby odrážela potřeby v oblasti oživení, a v poslední době spočívala v dohodě
Evropské rady vytvořit nový dočasný nástroj rozpočtové podpory EU, který má
napomáhat hospodářskému oživení a odolnosti, s názvem Next Generation EU (NGEU).

39 Finanční opatření EU a ESM (přijatá nebo v procesu přijímání, s výjimkou

měnových intervencí ECB) mají celkovou hodnotu přes 1 363 miliard EUR14, která je
rozložena do grantů (430 miliard EUR) a půjček (933 miliard EUR). Jádro evropské
rozpočtové podpory má podobu grantové složky navrhovaného NGEU, což představuje
přibližně 40 % vnitrostátních rozpočtových opatření předpovídaných v roce 2020 (viz
obrázek 17). Částky ze strany EU jsou maximální dostupné částky a nemusí být nutně
využity v plné výši.

14

Včetně Next Generation EU (na částkách se dohodla Evropská rada).
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Obrázek 17 – Srovnání odhadovaných finančních opatření EU a členských
států v reakci na krizi (v mld. EUR)
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Poznámka: údaje týkající se navrhovaného nástroje NGEU vycházejí ze závěrů Evropské rady. Zástupným
indikátorem za vnitrostátní rozpočtové intervence je rozdíl mezi rozpočtovým saldem za rok 2020 a za
rok 2019 odhadovaný v podzimních prognózách Komise (2020). Údaje týkající se dalších vnitrostátních
opatření vycházejí z našeho průzkumu. Zdroje NGEU se mají přidělovat v průběhu několika let, což se
zde srovnává s deficitem veřejných financí členských států za jediný rok.
Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů k srpnu 2020.

Pravomoci EU v oblastech, které nesouvisejí s měnovou
a hospodářskou koordinací, byly během krize omezené

40 Včasné politické intervence ECB, zejména rozsáhlé nákupy aktiv (v rámci

nouzového pandemického programu nákupu aktiv, původně v hodnotě
750 miliard EUR, poté zvýšené o 600 miliard EUR) byly zaměřeny na stabilizaci
podmínek na finančních trzích. Intervence ECB měly také za cíl zmírnit podmínky
financování bank prostřednictvím nových dlouhodobějších refinančních operací
a zmírnění požadavků na zajištění. Některé centrální banky mimo eurozónu (Dánsko,
Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko) těžily z toho, že ECB poskytla jejich bankovním
systémům likviditu v eurech.

41 EU byla postavena před řadu omezení a její pravomoci byly omezeny, pokud jde

o určité oblasti, v nichž mohla přispět k reakci na pandemii. Částečně šlo o nedostatek
pravomocí jednat v určitých oblastech a částečně to bylo důsledkem nedostatečné
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shody a připravenosti, pokud jde o budování určitých mechanismů či nástrojů, před
vypuknutím krize. K hlavním omezením patřila tato:
o

Pravomoci v oblasti politiky zdravotní péče: Opatření EU v oblasti veřejného
zdraví se omezují na podporu a doplnění zdravotní politiky členských států, které
v této oblasti nesou hlavní odpovědnost. Rozpočet EU na investice do
zdravotnictví (tzv. třetí program v oblasti zdraví) činil 0,5 miliardy EUR, což
představovalo 0,05 % z celkové částky současného VFR na období 2014–2020.
EÚD se chystá zveřejnit samostatný přezkum týkající se počátečního příspěvku EU
k reakci na onemocnění COVID-19 v oblasti veřejného zdraví

o

Pravomoci v oblasti opatření omezujících volný pohyb osob: o omezeních
volného pohybu osob a podobných opatřeních rozhodovaly samotné členské
státy, které mají výlučné pravomoci v oblasti veřejné bezpečnosti. Komise hrála
druhořadou úlohu tím, že zajišťovala dobrovolnou koordinaci a poskytovala
neformální pokyny k omezení nepříznivých důsledků pro integritu vnitřního trhu
a volný pohyb zboží a osob. Komise však může kontrolovat, zda jsou opatření
opodstatněná, tj. zda jsou vhodná, nezbytná a úměrná cílům v oblasti veřejné
bezpečnosti 15.

o

Připravenost na hospodářské krize: Rada a Komise mají pravomoc koordinovat
hospodářské politiky členských států v rámci evropského semestru (se zvláštními
pravidly pro fiskální dohled) a ověřovat soulad programů státní podpory s pravidly
EU. Rada a Komise rovněž řídí finanční pomoc pro členské státy, které čelí vážným
hospodářským nebo finančním obtížím (EFSM, nástroj na podporu platební
bilance).

o

Pravidla rozpočtu EU: rozpočet EU není navržen tak, aby byl schopen
v krátkodobém výhledu zmírňovat rozsáhlé hospodářské otřesy, protože je
omezen výdajovými stropy víceletého finančního rámce a různými výdajovými
pravidly rozpočtových programů. Zejména přerozdělení investičních programů
k tomuto účelu může vyžadovat určitý čas v závislosti na povaze investic a
programových cyklů. Rozpočtová rozpětí pro nepředvídané události a rezervy
stanovené v současných rozpočtech navíc nejsou velké: EÚD již navrhl udržovat
v rezervě více rozpočtových prostředků 16. Především ke konci VFR 2014–2020
jsou dostupná rozpětí nižší.

15

Viz „Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“
(COM(2020) 112 final).

16

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_
paper_mff_en.pdf.
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Rychle byla zavedena flexibilní hospodářská koordinace

42 Po vypuknutí pandemie a bez vyhlídky na rychlý návrat k normálu, pokud jde

o hospodářskou situaci, bylo jasné, že EU musí reagovat pružně, aby členským státům
umožnila vhodným způsobem zareagovat na zvláštní zdravotní a hospodářskou situaci.
Konkrétně to znamenalo umožnit:
o

pružnější uplatňování klíčových hospodářských pravidel nebo koordinačních
postupů EU,

o

přijímání ad hoc pokynů k omezení dopadu mimořádných vnitrostátních opatření
na fungování jednotného trhu.

43 Byla proto přijata série rozhodnutí zaměřených na řadu klíčových aspektů
hospodářské politiky:
o

Dne 13. března 2020 přijala Komise v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne
10. března mimořádné politické pokyny pro členské státy17, které nespadají do
působnosti tradičních postupů hospodářské koordinace evropského semestru.
V těchto pokynech Komise vybízela k okamžitému zavedení stimulačních fiskálních
opatření na zmírnění vznikající hospodářské krize, jako jsou režimy zkrácené
pracovní doby za účelem zmírnění ztráty pracovních míst a podpory příjmu
domácností, injekce likvidity a úvěrové a vývozní záruky na pomoc podnikům
s provozním kapitálem.

o

Dne 19. března 2020 Komise rovněž přijala zvláštní dočasný rámec státní
podpory, který členským státům umožnil poskytovat veřejnou podporu domácím
společnostem a odvětvím zasaženým krizí 18. Zvláštní pravidla pro státní záruky,
půjčky a další nástroje související s krizí doplnila možnosti, které již členské státy
podle pravidel státní podpory měly k dispozici. Komise původní rámec do konce
října čtyřikrát pozměnila, aby rozšířila jeho platnost (od konce roku 2020 do
června 2021, kromě kapitálové podpory, jež je prodloužena do konce září 2021)
a zajistila odpovídající pokrytí výzkumných činností i kapitálovou podporu.

17

„Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“ (COM(2020) 112
final).

18

„Sdělení Komise – Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při
stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“ (Úř. věst. C 91 I/01, 20.3.2020).
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o

Dne 20. března 2020 Komise poprvé navrhla aktivaci obecné únikové doložky
v rámci Paktu o stabilitě a růstu 19, která všem členským státům umožnila dočasně
se odchýlit od rozpočtových požadavků, které by běžně platily, a zahájit rozsáhlá
stimulační fiskální opatření 20. Dočasný odklon od postupu korekce směrem ke
střednědobému rozpočtovému cíli je povolen, pokud to ve střednědobém výhledu
neohrozí fiskální udržitelnost.

o

Dne 20. května 2020 navrhla Komise v rámci evropského semestru doporučení
pro jednotlivé země, v nichž zopakovala společné cíle, tedy zmírnění závažných
dopadů krize v krátkodobém výhledu a obnovení růstu ve střednědobém výhledu.
Tato doporučení pro jednotlivé země poprvé neobsahovala fiskální doporučení
týkající se postupu korekce ke střednědobým cílům. Namísto toho se zaměřila na
okamžitou podporu v krizi a střednědobé oživení prostřednictvím ekologické
a digitální transformace.

44 Během tohoto období Komise přijala pokyny ke koordinaci určitých opatření na

ochranu zdraví v oblastech, kde bylo ovlivněno normální fungování vnitřního trhu.
Komise například vydala pokyny k omezení dopadů správy hranic na volný pohyb zboží
a služeb (23. března 2020) a na pracovníky (30. března 2020). Vzhledem k výsadnímu
postavení jednotlivých států, pokud jde o zdravotní politiku, Komise nevydala závazná
pravidla. V září 2020 Komise navrhla doporučení Rady týkající se zavedení obecného
rámce pro koordinaci a sdělování opatření omezujících volný pohyb 21.

EU zmobilizovala dostupné finanční prostředky a vytvořila nové
záchranné sítě pro podniky, vlády a zaměstnance

45 Finanční podpora ze strany EU prošla rychlým vývojem od okamžitého

přerozdělení finančních prostředků a mobilizace nástrojů pružnosti v rámci
současného rozpočtu EU až k přijetí finančních záchranných sítí pro podniky, členské
státy a zaměstnance za účelem boje proti bezprostředním hospodářským důsledkům
krize.

19

Aktivace tzv. obecné únikové doložky, jak je stanoveno 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, usnadňuje koordinaci rozpočtových politik v dobách prudkého hospodářského
propadu.

20

Sdělení Komise Radě o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu
(COM(2020) 123 final).

21

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1555.
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46 První opatření, která Komise po vypuknutí krize navrhla, spočívala v rozšíření

stávajících opatření. Šlo o opatření v rámci VFR a byla financována hlavně
prostřednictvím přerozdělení rozpočtu (viz také příloha III). Ke konci srpna zvýšení
rozpočtu EU na rok 2020 představovalo 2,3 % původních prostředků na závazky, čímž
se vyčerpaly veškeré rezervy v rámci výdajových stropů současného VFR. Hlavní
financovaná opatření doplňující vnitrostátní výdaje během krize byla tato:
o

Dne 13. března 2020 se Komise rozhodla přesměrovat fondy ESI v rámci politiky
soudržnosti na rok 2020 na investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII)
se záměrem řešit nejnaléhavější potřeby související s výdaji na zdravotní péči,
podporou pro malé a střední podniky a opatřeními zkrácené pracovní doby.
Předběžné financování ve výši 8 miliard EUR se Komisi nebude vracet a poskytne
členským státům vklady hotovosti na projekty související s krizí. Členské státy
mohou tyto zdroje získat tak, že ve zjednodušeném a zrychleném procesu
pozmění své současné operační programy a v některých případech mohou využít
určité pružnosti a přerozdělit financování přímo;

o

Dne 13. března 2020 Komise také rozhodla uvolnit 1 miliardu EUR z Evropského
fondu pro strategické investice (EFSI), která se využije jako záruka pro Evropský
investiční fond (EIF) na podporu malých podniků ekonomicky zasažených
koronavirovou pandemií. Tato záruka má motivovat banky v celé EU, aby zhruba
100 000 malých a středních podniků poskytly úvěry na provozní kapitál až do výše
8 miliard EUR;

o

Dne 30. března 2020 změnila EU oblast působnosti Fondu solidarity Evropské
unie (EUSF) tak, aby zahrnovala významná mimořádná opatření v oblasti
veřejného zdraví. V tom okamžiku bylo pro tento nástroj v roce 2020 k dispozici
0,8 miliardy EUR. Kvůli následným výdajům na další krizové události poklesla
disponibilní částka v roce 2020 na 0,18 miliardy EUR;

o

Dne 2. dubna 2020 byla CRII doplněna opatřeními, která dočasně umožňují
pružnější využívání nepřidělených fondů ESI (evropských strukturálních a
investičních fondů) v hodnotě 54 miliard EUR na projekty související s pandemií
COVID-19 (CRII+). Jedná se o pružnější převody mezi fondy, tematickými cíli a
operačními programy a také o 100% míru spolufinancování EU u výdajů
s odhadovaným dopadem na platby ve výši 14,6 miliardy EUR;

o

Dne 14. dubna 2020 pozměnila EU nařízení pro aktivaci nástroje pro mimořádnou
podporu s rozpočtem ve výši 2,7 miliardy EUR na rok 2020, aby podpořila reakci
členských států na zdravotní krizi, například prostřednictvím předběžných dohod
o nákupu se společnostmi vyvíjejícími vakcínu proti koronaviru.
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47 Dne 16. března 2020 oznámila mimořádná finanční opatření rovněž skupina EIB:
o

o

Financování pro podniky poskytnutím 28 miliard EUR ze stávajících programů:
—

záruky pro malé a střední podniky: na základě 1 miliardy EUR uvolněné
z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) by Evropský investiční
fond (EIF) poskytl záruky v hodnotě 2,2 miliardy EUR, jejichž cílem je
mobilizovat až 8 miliard EUR na financování alespoň 100 000 malých
a středních podniků, a to prostřednictvím programů COSME (program EU pro
konkurenceschopnost malých a středních podniků) a InnovFin 22;

—

zvláštní likviditní linky pro banky: na poskytování podpory pro malé
a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací v podobě
provozního kapitálu až do výše 10 miliard EUR;

—

zvláštní programy nákupu cenných papírů zajištěných aktivy: mají umožnit
bankám převádět riziková portfolia půjček pro malé a střední podniky
a mobilizovat až 10 miliard EUR.

Financování pro projekty ve zdravotnictví až do výše 5 miliard EUR.

48 Jak docházelo k prodlužování omezení volného pohybu osob a první hospodářské

prognózy v jednotlivých státech začaly ukazovat potenciální dopady, navrhla
Euroskupina dne 9. dubna 2020 balíček mimořádných záchranných sítí. Jeho cílem bylo
podporovat současně veřejné finance, podniky a zaměstnanost, a tím bojovat proti
bezprostředním důsledkům krize. Tento komplexní balíček v hodnotě 540 miliard EUR
spočíval na třech pilířích:
o

Podpora v krizi způsobené pandemií z ESM: dočasný nástroj v hodnotě
240 miliard EUR, tj. polovina úvěrové kapacity ESM, který bude sloužit k hrazení
přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči vzniklých v souvislosti s pandemií
COVID-19 od února roku 2020. Členské státy budou mít přístup k podpoře pouze
do výše 2 % svého HDP ke konci roku 2019.

o

Financování podniků v EU prostřednictvím skupiny EIB: financování ve výši
200 miliard EUR, zajištěné dočasným celoevropským záručním fondem (PEGF)
v hodnotě 25 miliard EUR, na pomoc podnikům, zejména malým a středním
podnikům, které čelí nedostatku likvidity. Členské státy musí do tohoto záručního
fondu přispívat v souladu se svými podíly v EIB. Příspěvky mohou být rovněž
z rozpočtu EU a z ESM.

22

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_569.
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o

SURE – dočasná finanční podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti
v mimořádné situaci: 100 miliard EUR, které se mají přidělovat na vyžádání a mají
být využívány k hrazení zvýšení veřejných výdajů jednotlivých států na režimy
zkrácené pracovní doby a podobné režimy a (jako doprovodné opatření) na
některá opatření související se zdravím, zejména na pracovišti. Tento nástroj řídí
Komise a podléhá finančním pravidlům EU. Nástroj SURE má podobu systému
půjček založeného na systému záruk v hodnotě 25 miliard EUR poskytnutých do
rozpočtu Unie členskými státy.

49 Evropská rada tento návrh schválila dne 23. dubna a vyzvala ke zprovoznění

balíčku do 1. června 2020. Dne 15. května nástroj ESM schválila Rada guvernérů
Evropského mechanismu stability a zároveň byla potvrzena jeho způsobilost pro
všechny země eurozóny. Dne 26. května navíc správní rada Evropské investiční banky
schválila strukturu a obchodní koncepci nového fondu. Dne 19. května přijala Rada
nařízení SURE. Kvůli délce ratifikačních postupů však PEGF nebyl zprovozněn ani do
srpna, zatímco nástroj SURE byl aktivován 22. září poté, co všechny členské státy
podepsaly záruky.

V podobě nástroje Next Generation EU navrhla EU značnou
finanční podporu pro návrat k udržitelnému a odolnému oživení

50 Dne 23. dubna 2020 se Evropská rada rozhodla pracovat na vytvoření fondu na

podporu oživení, který by reagoval na krizi COVID-19, a pověřila Komisi bezodkladným
předložením návrhu. O měsíc později navrhla Komise na základě dřívějšího
francouzsko-německého návrhu (18. května) dočasný fond EU (Next Generation EU)
nemající obdoby v hodnotě 750 miliard EUR spolu s upraveným návrhem VFR na
období 2021–2027, který zohledňuje sociálně-ekonomické důsledky krize. Dne
21. července 2020 Evropská rada dospěla k dohodě ohledně tohoto návrhu a s několika
důležitými změnami jej odsouhlasila. Dohromady s VFR na období 2021–2027 se v této
dohodě navrhuje celková podpora EU pro členské státy ve výši 1 824,3 miliardy EUR.

51 NGEU poskytne financování na řadu programů, jež budou podporovat proces

oživení. Ústředním prvkem je facilita na podporu oživení a odolnosti. Facilita na
podporu oživení a odolnosti je zaměřena na podporu oživení hospodářství členských
států a řešení účinků krize způsobené pandemií prostřednictvím koordinovaných
investic a strukturálních reforem se zaměřením na zefektivnění konvergence
a ekologické a digitální transformace ve všech oblastech politiky. Stejně jako u SURE
a EFSM (vytvořený během krize státního dluhu) je právním základem NGEU
článek 122 SFEU, který umožňuje cílenou finanční pomoc ve výjimečných krizových
situacích, jako jsou přírodní katastrofy.
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NGEU – očekávané dopady

52 Komise odhaduje23, že NGEU bude mít na hospodářství EU-27 pravděpodobně
značný dopad:
o

o

Mohl by zvýšit (soukromé i veřejné) investice v letech 2021–2022
o 1,4 bilionu EUR (viz obrázek 18), a tím vyrovnat očekávaný nedostatek investic
vyvolaný krizí v období 2020–2021, a to následovně:
—

většina finančních prostředků (přibližně 700 miliard EUR) má přímo
financovat investice;

—

zvláštní rezervy na záruky (přibližně 56 miliard EUR) pro dva programy
(InvestEU a nástroj na podporu solventnosti) mají mobilizovat soukromé
investice až do výše 700 miliard EUR.

Vzhledem k mobilizovaným investicím Komise odhaduje, že úroveň HDP v EU-27
bude v roce 2024 přibližně o 2 % vyšší, než se v současné době odhaduje.

Obrázek 18 – Potenciální investice vytvořené nástrojem NGEU v období
2021–2022

Zdroj: výpočty EÚD na základě návrhu Komise.

23

„Zjišťování potřeb Evropy v oblasti oživení“ (pracovní dokument útvarů Komise,
SWD(2020) 98 final).
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NGEU – rozsah a složení

53 Nástroj Next Generation EU má dosáhnout některých z těchto inovativních
přístupů:
o

Mnohem větší role pro EU – tento dočasný nástroj téměř zdvojnásobí objem
dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027;

o

Pomoc prostřednictvím diversifikované finanční podpory (granty, úvěry, rezervy
na záruky) a programů přímo či nepřímo řízených Komisí nebo ve sdíleném řízení
(viz příloha IV);

o

Podle dohody Evropské rady bude téměř 90 % financování z nástroje na podporu
oživení přiděleno na novou facilitu (facilitu na podporu oživení a odolnosti), která
bude vyplácena za určitých podmínek souvisejících s reformami a investicemi,
které řeší výzvy jednotlivých států určené v rámci evropského semestru;

o

Předsunutá podpora pro rychlý dopad: podle dohody Evropské rady bude muset
být až 70 % nevratné podpory z facility na podporu oživení a odolnosti přiděleno
v letech 2021–2022 a zbytek v roce 2023. Evropská rada se navíc dohodla na
retrospektivním financování výdajů souvisejících s cíli facility na podporu oživení
a odolnosti počínaje únorem 2020;

o

Klíče pro přidělování prostředků na nové programy financované v rámci NGEU
(facilita na podporu oživení a odolnosti, REACT-EU) odrážející jejich zvláštní účel a
odlišné od klíčů pro fondy ESI;

o

Jiný přístup k financování prostřednictvím půjčování na kapitálových trzích.
Poprvé v historii si EU na financování nevratné podpory bude půjčovat.

54 Vzhledem k naléhavosti a výjimečným okolnostem nebyl návrh Komise podroben

posouzení dopadů ani konzultacím se zúčastněnými stranami, nýbrž jej doprovázel
pracovní dokument útvarů popisující potřeby EU v oblasti oživení. Zůstává nejasné, jak
byl stanoven poměr grantů k půjčkám a jak byl tento poměr sladěn s cíli fondu. Po
jednáních o složení balíčku se Evropská rada dohodla na snížení podílu nevratné
podpory v balíčku (z původně navrhovaných 500 miliard EUR na 390 miliard EUR),
které bude vyrovnáno zvýšením úrovně půjček z 250 miliard EUR na 360 miliard EUR.
Přidělování prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti

55 Kritéria používaná pro přidělování finančních prostředků z facility na podporu
oživení a odolnosti členským státům se liší od kritérií používaných u jiných velkých
programů VFR. U půjček závisí maximální strop na HND a neměl by překročit
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6,8 % (návrh Evropské rady). U nevratné podpory závisí přidělování na ukazatelích
konvergence, jako je počet obyvatel, HDP na obyvatele a míra nezaměstnanosti.
V návaznosti na návrh Evropské rady bylo v klíči pro příspěvky na rok 2023 kritérium
nezaměstnanosti nahrazeno ztrátou reálného HDP zaznamenanou v roce 2020
a kumulativní ztrátou reálného HDP zaznamenanou v období 2020–2021. Změna se
týkala 30 % grantů (viz obrázek 19). Odráží to dvojí cíl, kterým je řešení sociálněekonomického dopadu pandemie a strukturálních problémů, které brzdí růst a tvorbu
pracovních míst.

Obrázek 19 – Odhadovaná nevratná podpora v rámci facility na podporu
oživení a odolnosti
v mld. EUR
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Zdroj: výpočet EÚD na základě klíčů pro příspěvky.

56 Odhadované příděly prostředků většinou skutečně odrážejí hospodářské slabiny

a úroveň konvergence, které v EU existovaly před krizí (viz obrázek 20). Příděly
finančních prostředků pro členské státy vypočítané pomocí kterékoli ze dvou
zmíněných metod také naznačují, že úhrnně zhruba polovinu celkového objemu grantů
(při použití současných prognóz vývoje HDP v letech 2020–2021) by měli získat stejní
tři největší příjemci (Itálie, Španělsko a Francie). Očekává se také, že během krize
podstatně klesne jejich HDP (viz obrázek 20).
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Obrázek 20 – Vztah mezi příděly grantů z facility na podporu oživení
a odolnosti a úrovní konvergence HDP

Zdroj: výpočty EÚD založené na údajích Komise o HDP a dohodě Evropské rady o přidělování prostředků
z facility na podporu oživení a odolnosti a REACT-EU jednotlivým zemím.

57 Účinné přidělování finančních prostředků bude záviset na schopnosti členských

států plnit podmínky facility na podporu oživení a odolnosti. Aby členské státy získaly
přístup k financování z facility na podporu oživení a odolnosti, budou muset vypracovat
národní plány na podporu oživení a odolnosti, ve kterých stanoví své programy
reforem a investic na období 2021–2023, a do 30. dubna je předložit Komisi. Dne
16. srpna 2020 Komise zřídila „pracovní skupinu na podporu oživení a odolnosti“, která
má řídit provádění facility na podporu oživení a odolnosti, koordinovat ji s evropským
semestrem 24 a stanovit pokyny pro vypracování plánů na podporu oživení
a odolnosti 25. Tyto plány bude nutné v roce 2022 podle potřeby upravit, aby mohly
sloužit jako základ pro konečné přidělení finančních prostředků v roce 2023. Plány
posoudí Komise (a schválí Rada) a vyplacení finančních prostředků bude podmíněno
úspěšnou realizací milníků stanovených v plánech. Vyšší čerpání úvěrů z facility na
podporu oživení a odolnosti může také záviset na rozdílech mezi příslušnými výnosy
státních dluhopisů a úrokovými náklady půjček z facility.

24

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_cs.

25

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_1658.
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Financování NGEU

58 Nástroj NGEU bude financován prostřednictvím kapitálových trhů. Komise bude

oprávněna půjčovat si jménem Evropské unie finanční prostředky, které budou přísně
omezeny na částku 750 miliard EUR (v cenách roku 2018). Díky tomu bude EU moci
v krátkém časovém období mobilizovat rozsáhlé zdroje, aniž by tím během krize zvýšila
veřejné dluhy jednotlivých zemí.

59 Grantová složka NGEU bude muset být splacena nejpozději v letech 2028 až 2058
prostřednictvím budoucích rozpočtů EU. V době vzniku tohoto přezkumu panuje
nejistota a probíhají diskuse ohledně návrhu nových vlastních zdrojů, které by
usnadnily splácení dluhopisů EU.

Některá finanční opatření nebyla provedena nebo se ještě
nedostala ke konečným příjemcům

60 Tržní intervence ECB měly okamžité stabilizační účinky na finanční trhy. Zejména

spready státních dluhopisů v eurozóně se stabilizovaly na nižších úrovních, než na jaké
se vyšplhaly v polovině března po oznámení nouzového plánu ECB 26. Banky navíc
mohly začít využívat uvolněné měnové financování, dočasné zmírnění některých
kapitálových požadavků EU a záruky na úvěry poskytované státy. V důsledku toho se
od února roku 2020 výrazně zvýšila míra růstu úvěrů poskytovaných měnovými
finančními institucemi (MFI) v eurozóně nefinančním podnikům a vládám (viz
obrázek 21). Většina úvěrů poskytovaných podnikům však byla zaměřena na
financování provozního kapitálu, zatímco úvěry na fixní investice se snižovaly 27.

26

Zpráva Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) o tendencích, potenciálních
rizicích a slabých místech č. 2 (září 2020), s. 17.

27

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714~d6b166d17c.en.htm.
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Obrázek 21 – Měsíční míry růstu úvěrů MFI v eurozóně

Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů ECB (soubor údajů o rozvahových položkách).

61 Na rozdíl od intervencí v oblasti finanční politiky byla další nová opatření EU

obecně zaváděna ve skromnějším měřítku, avšak u každého nástroje probíhalo
zavádění odlišně, což odráží odlišné podmínky a postupy každého nástroje. Ze stavu
čerpání (viz příloha V) je zřejmé, že rychlé rozhodování nemusí nutně znamenat
okamžitou podporu ve formě financování – čerpání závisí na povaze a struktuře
podpůrného nástroje a na schopnosti členských států využívat tyto finanční prostředky
v souladu s postupy a podmínkami, které se vztahují na způsobilost k využívání těchto
prostředků. Zejména fondy ESI nejsou navrženy tak, aby rychle reagovaly na krizi, na
rozdíl od pojišťovacího fondu nebo fiskálního automatického stabilizátoru. Nicméně
některá nařízení byla upravena, aby se zvýšila rychlost reakce, včetně možnosti
využívat retroaktivní způsobilost od 1. února 2020 (v rámci balíčků CRII a CRII+).

62 Nadále probíhá provádění úvěrových operací EU souvisejících s krizí. EIB schválila

nebo podepsala úvěry v souvislosti s pandemií COVID-19 za 18,1 miliardy EUR (viz
příloha VI) a po dokončení všech právních postupů začal na konci srpna 2020 fungovat
nedávno schválený záruční fond spravovaný EIB. Do konce srpna nebyly vyplaceny
žádné finanční prostředky z nástroje SURE. V září 2020 však Rada přijala první
rozhodnutí o financování pro 16 členských států, na něž připadlo téměř 90 % rozpočtu.
Prostřednictvím úvěrů v rámci nástroje SURE může EU převést příznivé úrokové sazby
na členské státy s velkým veřejným dluhem (jako je Itálie, Španělsko a Belgie), ale také
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na ty členské státy, které mají malý místní dluhový trh. Je to patrné z množiny
členských států, které požádaly o podporu z nástroje SURE (viz obrázek 22).

Obrázek 22 – Schválené úvěry v rámci nástroje SURE na režimy zkrácené
pracovní doby
v mld. EUR
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Zdroj: prováděcí rozhodnutí Rady (září 2020).

63 V době dokončení našeho přezkumu nebyl nástroj NGEU dosud přijat. Dohoda

mezi vedoucími představiteli EU otevřela cestu formálním jednáním mezi Evropským
parlamentem a Radou o rozsahu a složení tohoto fondu a o podrobnostech různých
předpisů upravujících programy financované prostřednictvím NGEU. Rozhodnutí
o vlastních zdrojích související s financováním rozpočtu EU prostřednictvím NGEU musí
navíc ratifikovat všechny členské státy v souladu se svými ústavními předpisy, a proto
nebude NGEU zaveden dříve než v roce 2021.
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Krize přináší nová rizika, výzvy
a příležitosti pro hospodářskou
koordinaci EU
64 Reakce na pandemii COVID-19 v oblasti hospodářské politiky zahrnuje širokou

škálu opatření na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, která přinášejí rizika, výzvy
a příležitosti pro hospodářskou koordinaci EU, a to ze dvou důvodů. Zaprvé, pandemie
může vytvářet rizika hospodářských rozdílů v různých dimenzích hospodářství
členských států. Zadruhé, reakce EU na vznikající potíže v členských státech přináší
výzvy a příležitosti pro správu ekonomických záležitostí v EU, pokud jde o přípravu
a provádění vhodných opatření, která zajistí stabilní hospodářskou konvergenci v rámci
EU.

Rizika plynoucí z nerovnoměrného hospodářského vývoje
v členských státech

65 Účinky pandemie a vnitrostátních krizových politik mohou vyvolat riziko
hospodářských rozdílů v rámci EU a vyhlídky nízkého růstu plynoucí z:
o

fiskálních rozdílů,

o

narušení hospodářské soutěže opatřeními státní podpory,

o

vysoké a přetrvávající nezaměstnanosti,

o

nízkých investic.

66 Pandemie může umocnit fiskální rozdíly mezi členskými státy: Komise předpovídá
vyšší nárůst dluhů v roce 2020 u zemí, které měly již před krizí větší veřejný dluh (viz
obrázek 23). Způsobuje to zejména umocněný účinek poklesu HDP na míru zadlužení
v zemích s vysokým dluhem (viz příloha VII). Například dopad poklesu HDP na míru
zadlužení je nejvyšší v Řecku, Itálii a Španělsku a u těchto zemí se také očekávají jedny
z největších poklesů HDP v roce 2020. Komise nedávno vyhodnotila, že pozice
veřejného dluhu je i nadále udržitelná ve všech členských státech eurozóny, avšak
prognózy jsou obestřeny obzvláště velkou nejistotou 28.

28

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/annex_2_debt_sustainability.pdf.
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67 Rostoucí veřejné dluhy a obavy o jejich udržitelnost mohou následně omezit

fiskální sílu potřebnou pro reagování na další krize, financování dlouhodobého růstu
a hospodářské konvergence v rámci EU a přispívání ke strategiím EU. Z tohoto důvodu
mohou nové akční plány EU pro investice do ekologické a digitální transformace čelit
novým vnitrostátním finančním omezením. Až dosud se rozsáhlá fiskální opatření
přijatá během krize zaměřovala na zmírnění bezprostředních krátkodobých účinků
pandemie (viz bod 29), ale nefinancovala strategie oživení.

Obrázek 23 – Vztah mezi veřejnými dluhy před krizí a předpovídaným
růstem dluhů v roce 2020
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Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů Komise (podzim 2020).

68 Komise došla k závěru, že pro podporu oživení po pandemii je klíčové plné

fungování jednotného trhu 29. Údaje týkající se fiskálních opatření ukazují, že některé
členské státy přijaly relativně větší balíčky státní podpory (viz bod 30). V závislosti na
délce jejich trvání a míře provádění mohou odlišné reakce jednotlivých států na krizi
(rozsáhlá státní podpora, opatření omezující volný pohyb osob) vytrvale narušovat
rovné podmínky na jednotném trhu a vytvářet překážky pro hospodářskou konvergenci
a konkurenceschopnost v EU.

29

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final21.04.2020.pdf.
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69 Stávající opatření na podporu zaměstnanosti zmírňují krátkodobá rizika

nezaměstnanosti (viz bod 34), nezohledňují však vývoj životaschopnosti podniků.
Utlumené oživení a přetrvávající rizika pro veřejné zdraví mohou navzdory programům
zachování pracovních míst vést ke strukturálním posunům poptávky a problémům
s platební neschopností u stále většího počtu podniků. Nedávný značný pokles
celkového počtu odpracovaných hodin v hospodářství EU o přibližně 15 % v první
polovině roku 2020 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (viz obrázek 24)
ukazují na potenciálně vysoký růst nezaměstnanosti a rozdílné dopady v členských
státech.

70 Předchozí zkušenosti s programy zachování pracovních míst během celosvětové

finanční krize ukazují, že jejich dlouhodobé používání může podporovat upadající
podniky a v konečném důsledku oddalovat restrukturalizaci a brzdit růst produktivity 30.
Pro podporu nezbytného přerozdělení zdrojů v hospodářství může být zapotřebí včas
zavést nové typy fiskálních opatření k financování aktivních politik trhu práce (jako je
odborná příprava nebo změna kvalifikace).

Obrázek 24 – Celkové změny zaměstnanosti ke konci června 2020
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Zdroj: údaje Eurostatu.

30

Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations (příležitostný
dokument, Komise, 2010).
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71 Vysoká míra nejistoty související s hospodářskými vyhlídkami, pokles příjmů

podniků a rostoucí podnikové dluhy během pandemie mohou brzdit soukromé
investice. Aktuální prognózy ukazují v roce 2020 pokles investic srovnatelný
s poklesem, ke kterému došlo během finanční krize (2008–2013), a skutečnost, že
v letošním očekávaném poklesu investic existuje velká variabilita, což může přispět
k riziku zvětšení hospodářských rozdílů v EU (viz obrázek 25). Nedostatek investic,
který v průběhu let přetrvává, může přispět k nízkému dlouhodobému růstu. Tato
rizika může umocnit nedostatek veřejných investic; pro fiskální opatření jednotlivých
států v reakci na krizi to dosud nebylo prioritou (viz bod 36).

Obrázek 25 – Tvorba hrubého fixního kapitálu v soukromém sektoru
(procentní změna)
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Zdroj: výpočty EÚD na základě údajů Komise (podzim 2020).

Výzvy pro stávající rámce pro koordinaci hospodářské a fiskální
politiky

72 EU prokázala pohotovost a pružně uplatila svou hospodářskou koordinaci

(například pozastavení platnosti fiskálních pravidel a dočasné změny pravidel státní
podpory). Bylo to nezbytné, aby členské státy mohly přijímat rychlá a přizpůsobená
opatření v reakci na vyvíjející se krizi. Mimořádné uvolnění klíčových pravidel, i když jen
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dočasné, však může narušit schopnost Evropské unie koordinovat reakce jednotlivých
států v oblasti hospodářské politiky během krize a oživení.
Výzvy pro fiskální koordinaci EU

73 Rozsáhlá fiskální opatření členských států v reakci na krizi přinášejí výzvy pro

budoucí koordinaci fiskálních politik v EU:
o

Rostoucí státní dluhy a rizika (viz bod 66) by mohly ztížit návrat k současným
fiskálním pravidlům EU. Některé členské státy tato pravidla plně nedodržovaly ani
v období růstu před krizí 31. Budoucí výzvou pro správu a řízení EU bude, jak
připravit návrat ke stávajícím pravidlům nebo přechod na nová pravidla, který
nebude bránit oživení členských států po pandemii ani udržitelnosti jejich dluhů.
Řešení může vycházet z aktuálního přezkumu správy ekonomických záležitostí EU
provedeného Komisí 32.

o

Aktivace tzv. únikové doložky (viz bod 43) navíc umožnila fiskálním politikám
jednotlivých států reagovat na krizi pružně, ale bez jakékoli koordinace EU. Nebyly
objasněny určité provozní aspekty (například údaje o načasování a podmínkách
pro ukončení nebo přezkum) 33, což může bránit koordinaci střednědobých
fiskálních cílů.

Výzvy pro koordinaci politik zaměstnanosti ze strany EU

74 Koordinace vnitrostátních politik zaměstnanosti je pravomocí EU v rámci

evropského semestru. Zaměstnanost byla prioritou v rámci minulé hospodářské
strategie EU (Evropa 2020) a je součástí aktuální strategie EU pro udržitelný rozvoj 34
a politických směrů Komise na období 2019–2024. Krize představuje riziko pro účinné
fungování trhů práce v EU (viz bod 69). Komise bude muset tyto trhy sledovat
a vydávat vhodná doporučení pro jednotlivé země a koncipovat financování EU, aby
bylo možno koordinovat včasné reakce jednotlivých států na růst nezaměstnanosti,
například nástroj SURE (viz bod 48).

31

Zvláštní zpráva EÚD č. 18/2018: „Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o stabilitě
a růstu?“.

32

Sdělení o přezkumu správy ekonomických záležitostí (Komise, únor 2020).

33

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021 (Evropská fiskální
rada, 1. července 2020).

34

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-developmentgoals/eu-approach-sustainable-development-0_cs.
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Výzvy pro politiku hospodářské soutěže EU

75 Pokud jde o koordinaci vnitřního trhu, přijala Komise právní rámec, jehož cílem je

poskytnout objektivní kritéria pro koncepci vnitrostátních programů státní podpory a
podmínek omezujících narušování soutěže, zejména pro podniky s významnou tržní
silou (viz též bod 43). Velikost přijatých programů státní podpory se však v jednotlivých
členských státech lišila a v závislosti na míře využití mohou programy vést k nerovným
podmínkám pro podniky na vnitřním trhu (viz bod 68). Pro Komisi bude velmi náročné
monitorovat vývoj trhu a značný objem státní podpory. Komise již tento typ rámce
použila během finanční krize a krize státního dluhu 35 a zaznamenali jsme, že pravidla
státní podpory uplatňovaná Komisí na finanční sektor nebyla přizpůsobena měnící se
situaci na trhu a měnícím se regulačním rámcům 36.

76 Dokud budou opatření omezující volný pohyb osob a kontroly na hranicích

omezovat fungování jednotného trhu a základní evropské svobody, jako je přeshraniční
volný pohyb zboží a osob, bude Komise hrát důležitou úlohu při obraně těchto svobod
tím, že bude prověřovat přiměřenost opatření jednotlivých států (viz bod 44).
Výzvy pro dohled EU nad finančním sektorem

77 Bankovní systém je v současnosti schopen odolávat otřesu lépe než v roce

2008 37, přestože některé členské státy se stále potýkají s relativně vysokou úrovní
úvěrů se selháním. První náznaky ukazují, že bankovní systém poskytl hospodářství
mimořádnou likviditu (viz bod 60). Očekává se, že v důsledku hospodářského otřesu
a rostoucí nezaměstnanosti prudce vzrostou úvěry se selháním, což vytvoří větší riziko
budoucích bankovních krizí 38. Sledování finančních rizik anebo přijímání vhodných
zmírňujících opatření a zároveň zachování toku úvěrů do ekonomiky bude pro Komisi,
ECB a finanční orgány EU (ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, SRB) náročným úkolem.

35

„Sdělení Komise – Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující
přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize“ (Úř. věst. C 16/01,
22.1.2009), „sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch
bank v souvislosti s finanční krizí od 1. ledna 2011“ (Úř. věst. C 329/07, 7.12.2010).

36

Zvláštní zpráva EÚD č. 21/2020 „Kontrola státní podpory pro finanční instituce v EU: je
zapotřebí prověřit její účelnost“.

37

Přezkum EÚD č. 5/2020 „Jak se EU poučila z finanční krize a krize státního dluhu v letech
2008–2012“.

38

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005~
1b75555f66.en.html#toc22.
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Nástroj na podporu oživení EU: nové příležitosti, rizika a výzvy

78 Navrhovaný nástroj NGEU přináší nová rizika, výzvy a příležitosti pro koordinaci
hospodářských politik EU a řádné finanční řízení prostředků EU:
o

rizika v souvislosti s finanční přiměřeností,

o

rizika provádění,

o

rizika monitorování,

o

rizika odpovědnosti,

o

výzvy v oblasti řízení finančních rizik,

o

příležitosti pro posílení hospodářské koordinace EU.

Rizika v souvislosti s finanční přiměřeností

79 Nástroj NGEU je finančně významný a bude zdrojem financování pro několik

klíčových programů a tematických oblastí. V průběhu jednání však nezískalo podporu
Evropské rady několik dalších ambiciózních návrhů na podporu v konkrétních
oblastech. Výrazným příkladem je nástroj na podporu vlastního kapitálu podniků
(nástroj na podporu solventnosti) navržený Komisí, který dohoda Evropské rady
o NGEU vylučuje, aniž by byla plánována jakákoli alternativa (viz příloha IV). Existuje
riziko, že:
o

nebude nalezeno žádné vhodné řešení ke zmenšení nadměrné finanční páky, se
kterou se může během současné krize potýkat čím dál větší počet podniků. Proto
je zde nebezpečí rozsáhlých úpadků nebo nepřátelského převzetí zahraničními
konkurenty, které by mohly narušit řádné fungování jednotného trhu
a konkurenceschopnost EU;

o

nebude splněn cíl návrhu Komise financovat investice ve výši 1,4 bilionu EUR,
jelikož nástroj na podporu solventnosti byl navržen tak, aby zajistil investice až do
výše 300 miliard EUR.

80 Účinnost NGEU bude také záviset na jeho velikosti ve vztahu k délce trvání

a dopadu pandemie. Nové finanční balíčky jsou sice významné, vycházejí však z jarních
prognóz Komise, které byly ohroženy značným rizikem nepříznivého vývoje 39.

39

„Evropská hospodářská prognóza – jaro 2020“ (Komise), s. 68.
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V případě, že se toto riziko naplní, může být třeba odhadovaný dopad nástroje, jeho
částku anebo strukturu přehodnotit.
Rizika provádění

81 Účinnost NGEU a příštího VFR při zmírňování dopadů krize COVID-19 na růst
a konvergenci není zaručena. Bude zásadním způsobem záviset na okolnostech
provádění a zejména na těchto faktorech:
o

Včasná dostupnost financování, které závisí na faktorech, jako je rychlá ratifikace
rozhodnutí o vlastních zdrojích členskými státy, rychlé přijetí nových
dlouhodobých rozpočtových a odvětvových předpisů a schopnost Komise rychle
a hladce řídit provádění projektů.

o

Vysoká míra čerpání, jelikož NGEU bude moci dosáhnout požadovaných dopadů
pouze v případě, že členské státy budou schopny tyto prostředky čerpat. Vysoká
míra čerpání je však v ohrožení. Již v předchozím programovém období evropské
politiky soudržnosti jsme zjistili značné problémy s čerpáním: některé členské
státy s nejnižším čerpáním v současném programovém období pravděpodobně
dostanou významnou podporu z facility na podporu oživení a odolnosti 40.

o

Kvalita výdajů a reforem, zejména strategie členských států a jejich schopnost
využívat příležitosti k podpoře růstu nabízené novými způsoby financování EU.
Existuje riziko, že členské státy nebudou ochotny nebo schopny provést
ambiciózní reformy nebo investice. V roce 2019 Rada znovu zdůraznila, že je třeba
provést
další strukturální reformy, aby se odstranila problematická místa pro investice 41.
V rámci evropského semestru jsme zaznamenali nízkou míru provádění
doporučení pro jednotlivé země a skutečnost, že účinnost evropského semestru
závisela na úrovni vlastní odpovědnosti členských států a jejich odhodlání
provádět doporučení pro jednotlivé země v přiměřených lhůtách 42.

82 Cíle facility na podporu oživení a odolnosti jsou společné s ostatními programy

EU, což má výhody z hlediska jejich doplňkovosti a synergií. Zvyšuje to však riziko
dvojího financování a konkurence mezi různými programy. EÚD navrhl, aby facilita na

40

Stanovisko EÚD č. 6/2020 k facilitě na podporu oživení a odolnosti.

41

„Závěry Rady o hloubkových přezkumech a plnění doporučení pro jednotlivé země z roku
2018“ (3. května 2019)

42

Zvláštní zpráva EÚD č. 16/2020 „Evropský semestr – doporučení pro jednotlivé země řeší
důležité problémy, je však nutno je lépe provádět“.
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podporu oživení a odolnosti zahrnovala vhodné mechanismy k zajištění koordinace
s jinými zdroji financování EU a k zajištění doplňkovosti 43. Komise v pokynech pro
členské státy44 vyžaduje náležitě zajistit, aby se během celého provádění plánů na
podporu oživení a odolnosti dodržovaly hranice mezi jednotlivými nástroji a aby bylo
po celou dobu vyloučeno dvojí financování.
Rizika monitorování

83 Nedávno jsme poukázali na řadu slabin souvisejících s fungováním evropského

semestru, například výběr a stanovování priorit doporučení pro jednotlivé země
a případy, kdy opatření navrhovaná v rámci vnitrostátních programů reforem
předkládaných členskými státy jasně nesouvisí s doporučeními pro jednotlivé země
nebo širšími cíli EU 45. Tyto body se týkají také plánů předkládaných členskými státy
v souvislosti s facilitou na podporu oživení a odolnosti, které by měly vysvětlit, jak státy
hodlají poskytnuté prostředky využít k naplňování priorit EU a doporučení pro
jednotlivé země 46. Existuje proto riziko, že plány na podporu oživení a odolnosti, které
jsou základem pro vyplácení prostředků z facility na podporu oživení a odolnosti,
nebudou obsahovat dostatečně jasné vnitrostátní strategie a ambiciózní cíle. Na rozdíl
od národních programů reforem bude muset tyto plány schválit Komise a Rada, což by
mělo tato rizika zmírnit.

84 I když milníky a cíle musí být v plánech na podporu oživení a odolnosti stanoveny

na úrovni členských států, poukázali jsme na to, že navrhované nařízení neobsahuje
žádné společné ukazatele výsledků a cílů na úrovni EU47. Ty by umožnily lépe sledovat,
měřit, hodnotit a kontrolovat provádění plánů na podporu oživení a odolnosti na
úrovni EU a vedly by členské státy k efektivnějšímu využívání jejich zdrojů k dosažení
cílů EU. Ve svém sdělení o roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021 48 předložila
Komise řadu ukazatelů a cílů EU ve svých sedmi evropských stěžejních iniciativách. Ve

43

Stanovisko EÚD č. 6/2020 k facilitě na podporu oživení a odolnosti.

44

Pracovní dokument útvarů Komise – Guidance to Member States for recovery and resilience
plans, 17.9.2020, SWD(2020) 205 final.

45

Zvláštní zpráva EÚD č. 16/2020 „Evropský semestr – doporučení pro jednotlivé země řeší
důležité problémy, je však nutno je lépe provádět“.

46

Guidance to Member States on Recovery and Resilience Plans – Part 2 (SWD(2020) 205
final).

47

Stanovisko EÚD č. 6/2020 k facilitě na podporu oživení a odolnosti.

48

„Roční strategie pro udržitelný růst 2021“ (COM(2020) 575 final)
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svých pokynech pro členské státy Komise členské státy vyzvala, aby vysvětlily, které
části plánů na podporu oživení a odolnosti k těmto stěžejním iniciativám přispívají.
Rizika odpovědnosti

85 Krizová opatření přinesou nová rizika pro finanční řízení EU a následně i pro audit
a vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti. EÚD uvedl, že nástroje mimo rozpočet EU
nemají odpovídající ustanovení, pokud jde o odpovědnost vůči občanům za výsledky
provádění politik EU 49. Prvotní finanční iniciativy (CRII a SURE) jsou navrženy tak, aby
byly plně v souladu s finančními předpisy EU.

86 Novější facilita na podporu oživení a odolnosti není fondem ESI, a proto je u ní

přístup k vyvozování odpovědnosti odlišný. Ve stanovisku k facilitě na podporu oživení
a odolnosti 50 zdůrazňujeme některá důležitá hlediska, pokud jde o ustanovení facility
na podporu oživení a odolnosti týkající se auditu a vyvozování odpovědnosti (viz
příloha VIII). Zdůrazňujeme zejména potřebu pečlivého sledování na základě
ověřitelných ukazatelů a cílů, jasné parlamentní kontroly a jasných práv provádět
audit. K účinnosti facility mohou také přispět vysoké standardy v oblasti vyvozování
odpovědnosti a ucelený mechanismus auditu.
Výzvy v oblasti řízení finančních rizik

87 Nové krizové nástroje (SURE, NGEU) zahrnují rozsáhlé výpůjční a úvěrové

operace (viz body 48, 58). I když tyto operace jako takové nepředstavují pro Komisi
novou aktivitu, budou pro ni náročné, protože bude muset v krátké době zvýšit svou
správní kapacitu, aby zajistila řádné řízení větších transakcí na kapitálových trzích než
kdykoli předtím, včetně vydávání dluhopisů a řízení finančních rizik (jako je úrokové
riziko, úvěrové riziko nebo riziko podvodu).

88 Komise bude z vypůjčených prostředků financovat jak granty a záruky (NGEU), tak
půjčky (NGEU, SURE). Půjčky musí být splaceny členskými státy, a proto nevyžadují
dodatečné zdroje EU, pokud není v případě selhání čerpána záruka EU. V současné
době neexistuje žádný návrh na formální mechanismus (například dohled po ukončení
programu 51 v případě půjček z EFSM a ESM), který by sledoval schopnost členských
států tyto půjčky splácet.

49

„Budoucnost financí EU: reforma fungování rozpočtu EU“ (EÚD, informační dokument,
únor 2018), bod 26.

50

Stanovisko EÚD č. 6/2020 k facilitě na podporu oživení a odolnosti.

51

Nařízení (EU) č. 472/2013.
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89 Grantová složka bude splacena přímo z rozpočtu EU po roce 2027 a nejpozději do

roku 2058. Za účelem splnění těchto závazků se Evropská rada dohodla na převádění
mimořádných příspěvků členských států do rozpočtu EU každoročně do výše
0,6 % HND příslušné země, dokud nebudou vypůjčené částky zcela splaceny. Evropská
rada se v zásadě dohodla, že zavede nový vlastní zdroj z plastových odpadů a bude se
zabývat možností zavést další nové vlastní zdroje v budoucnosti (například
mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích nebo digitální poplatek), podrobnosti
však bude třeba vyjasnit v budoucích návrzích Komise. Zavedení nových vlastních
zdrojů EU je příležitostí, jak snížit tlak na vnitrostátní rozpočty i na rozpočet EU
a omezit dopad případných politických rizik na integritu příjmů EU. Nové zdroje příjmů
mohou rovněž přispět k naplňování priorit EU, jako jsou opatření v oblasti klimatu
a udržitelný rozvoj.
Příležitost pro posílení hospodářské koordinace EU

90 Hospodářské strategie EU, například ekologická a digitální transformace, akční

plán pro jednotný trh 52 a průmyslová strategie 53 (nedávno přijaté), mohou řídit oživení
po pandemii, posílit investice a působit jako páka k pozvednutí dlouhodobého
hospodářského růstu ekonomik EU. Bereme na vědomí, že ukotvení navrhované facility
na podporu oživení a odolnosti v evropském semestru je zaměřeno na koordinaci
vnitrostátních strategií oživení a jejich účinné sladění s hospodářskými strategiemi EU.
Může to motivovat členské státy k tomu, aby vynaložily další finanční prostředky na
strukturální reformy a investice s velkým dopadem na dlouhodobý růst. Komise
navrhla, aby do plánů na podporu oživení a odolnosti byly začleněny jasné milníky
a ověřitelná kritéria pokroku, která by během fáze provádění měla být podrobena
důkladnému sledování.

91 Návrh facility na podporu oživení a odolnosti také vytváří příležitost, jak

dosáhnout rychlého dopadu na hospodářské oživení. Zejména možnost předsunout
finanční prostředky a odlišná pravidla v oblasti výdajů (viz bod 53) obracejí dosud
převládající logiku vynakládání prostředků z rozpočtu EU, která obvykle znamená
zvýšení výdajů ke konci období víceletého finančního rámce kvůli zdlouhavému
procesu plánování a přípravy projektů. Nová logika – založená na milnících – může
přispět k oživení krátce po hospodářském otřesu, pokud nebudou milníky a cíle
realizovány s výrazným zpožděním.

52

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementationsingle-market-rules_en_0.pdf.

53

„Nová průmyslová strategie pro Evropu“ (COM/2020/102 final).
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92 Předchozí finanční krize a krize státního dluhu v EU vyvolaly zásadní reformy

finančních pravidel EU (jednotný soubor pravidel, jednotný mechanismus dohledu,
Evropský systém dohledu nad finančním trhem) nebo vedly k posíleným či novým
mechanismům hospodářské koordinace (balíček šesti právních aktů, balíček dvou
právních aktů, evropský semestr, postup při makroekonomické nerovnováze) nebo
k novým typům makrofinanční pomoci dostupné členským státům (ESM, EFSM) 54.
Dostupná finanční pomoc EU (EFSM, nástroj na podporu platební bilance) však během
krize způsobené pandemie nebyla využita, protože byla navržena k řešení jiných typů
krizí a k nápravě hospodářské nerovnováhy.

93 I když jsou fiskální pravidla EU již zavedena, současná krize má tendenci

prohlubovat předchozí trend fiskálních rozdílů (viz bod 66) a znovu otevírá diskusi
o potřebě společných nástrojů makroekonomické stabilizace v měnové unii 55.
Euroskupina se znovu zavázala pokračovat v práci na dalším posílení struktury měnové
unie a její odolnosti vůči otřesům 56. Krize COVID-19 může poskytnout příležitost znovu
věnovat pozornost iniciativám zaměřeným na posílení hospodářské koordinace
v eurozóně, které byly navrženy před vypuknutím pandemie (viz příloha IX).

94 Současná krize má různé dopady a příčiny, nabízí však také příležitost zamyslet se

nad dalším zlepšením finanční kapacity institucí EU, aby mohly rychle reagovat na
velké hospodářské otřesy, a zmírnit tak potenciální hospodářské rozdíly mezi členskými
státy způsobeným těmito otřesy. Vývoj opatření EU během této krize ukázal, že
rozpočet EU nebyl přizpůsoben rozsahu potřeb členských států (viz zejména
body 41, 46 a 61). Nástroje NGEU a SURE jsou pouze dočasné, mohou však prověřit
potřebu zavést trvalé stabilizační nástroje takového druhu.

54

Přezkum EÚD č. 5/2020 „Jak se EU poučila z finanční krize a krize státního dluhu v letech
2008–2012“.

55

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area (Evropská fiskální rada,
červenec 2020).

56

Prohlášení o reakci hospodářské politiky na COVID-19 (Euroskupina, 16. března 2020).

58
Tento přezkum přijal senát IV, jemuž předsedá člen Účetního dvora Alex
BRENNINKMEIJER, v Lucemburku dne 24. listopadu 2020.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner LEHNE
předseda
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Přílohy
Příloha I – Rozdíly v poklesech HDP mezi zeměmi během
pandemie: statistické vysvětlení
Nevážené analýzy

Proměnná

Koeficient

Směrodat.
chyba

C
CESTOVNÍ RUCH1
PŘÍSNOST

0,049077
-0,730315
-0,360840

0,055015
0,328399
0,129799

Koeficient determinace

Kritérium t Pravděpod.
0,892075
-2,223861
-2,779996

0,430685 Průměr závislé proměnné

0,3830
0,0378
0,0116
-0,112609

Váhy HDP

Proměnná

Koeficient

Směrodat.
chyba

C
CESTOVNÍ RUCH1_Y
PŘÍSNOST_Y

0,000870
-1,805882
-0,331146

0,000337
0,258049
0,009569

Koeficient determinace

Kritérium t Pravděpod.
2,578985
-6,998202
-34,60612

0,983588 Průměr závislé proměnné

0,0179
0,0000
0,0000
-0,005994

Váhy populace

Proměnná

Koeficient

Směrodat.
chyba

C
CESTOVNÍ RUCH1_P
PŘÍSNOST_P

0,000939
-1,526311
-0,325346

0,000471
0,328663
0,014576

Koeficient determinace

Kritérium t Pravděpod.
1,992262
-4,644001
-22,32012

0,964087 Průměr závislé proměnné

0,0602
0,0002
0,0000
-0,006027

Poznámka: u těchto tří regresí týkajících se rozdílů mezi zeměmi je závislou proměnnou meziroční pokles
objemu HDP ve druhém čtvrtletí roku 2020 (údaje Eurostatu). Vysvětlující proměnné, které byly
shledány významnými, jsou: index přísnosti z Oxfordské univerzity 57 a podíl cestovního ruchu na celkové
zaměstnanosti (údaje Eurostatu). Za účelem ověření spolehlivosti výsledků jsou regrese uvedeny ve
třech alternativách: zatímco v nevážených regresích dostávají všechny země stejnou váhu, ve vážených
přístupech (HDP a populace) jsou větší země významnější.

57

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/.
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Příloha II – Hlavní hospodářské reakce EU (březen–srpen 2020)
BŘEZEN

12 ECB rozhoduje, že provede další dlouhodobější refinanční operace, aby

poskytla likviditu bankám, a v reakci na napětí na finančních trzích zahájí další
program nákupu aktiv v hodnotě 120 miliard EUR platný do konce roku 2020.
ECB rozhoduje, že umožní bankám v eurozóně dočasně působit pod úrovní
určitých kapitálových požadavků.

13 Komise přijímá pokyny ke koordinované ekonomické reakci na šíření nákazy
COVID-19.

16 Skupina EIB oznamuje opatření ze stávajících programů s cílem mobilizovat až
40 miliard EUR na financování opatření v oblasti zdraví a podniků postižených
krizí, která mají být částečně kryta zárukami z rozpočtu EU.

18 ECB rozhoduje o zahájení dočasného nouzového pandemického programu
nákupu aktiv (PEPP) s finančním krytím 750 miliard EUR.

19 Komise přijímá dočasný rámec založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU

umožňující vládám podporovat podniky během krize (formou grantů, záruk,
subvencovaných úvěrů, rekapitalizace).

23 Rada schvaluje návrh Komise aktivovat tzv. obecnou únikovou doložku
fiskálních pravidel EU.

30 Přijaty změny nařízení o EFRR a nařízení o společných ustanoveních

umožňující pružně využívat prostředky určené na soudržnost k financování
opatření souvisejících s krizí v nejpotřebnějších oblastech.

DUBEN

09 Euroskupina v inkluzivním formátu se dohodne, že vytvoří tři záchranné sítě
v hodnotě 540 miliard EUR, které má spravovat ESM, skupina EIB a Komise.

17 Přijetí opravného rozpočtu EU na rok 2020 s dodatečnými 3 miliardami EUR
pro nástroj pro mimořádnou podporu a mechanismus civilní ochrany.

30 ECB rozhoduje, že od května do prosince 2020 provede pandemické

mimořádné dlouhodobější refinanční operace (PELTRO), aby bankám
poskytla likviditu.

KVĚTEN

27 Komise navrhuje fond EU na podporu oživení (Next Generation EU) ve výši
750 miliard EUR.

ČERVEN

04 ECB rozhoduje, že zvýší finanční krytí PEPP o 600 miliard EUR a prodlouží jeho
platnost nejméně do konce června 2021.

ČERVENEC

21 Evropská rada odsouhlasí fond EU na podporu oživení (Next Generation EU)
ve výši 750 miliard EUR.
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Příloha III – Změny v rozpočtu EU na rok 2020 související
s pandemií COVID-19 ve srovnání s původním rozpočtem

Okruh VFR

Přerozdělení
prostředků

Posílení přídělů na
závazky

Posílení přídělů
na platby

Konkurenceschopnost pro růst
a zaměstnanost

1,7

Hospodářská, sociální a územní
soudržnost

54

22,6

Z toho:
CRII
CRII+

54

8
14,6

Udržitelný růst: přírodní zdroje

0,1

0,7

Bezpečnost a občanství

3

Z toho:
Nástroj pro mimořádnou
podporu
Globální Evropa
Zvláštní nástroje mimo stropy
VFR (EUSF)
Celkové prostředky na závazky
Celkové prostředky na platby
Poznámka: údaje v mld. EUR ke konci srpna 2020.
Zdroj: Komise.

2,7
11,5

0,1

0,2
67,5

3,1
23,3
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Příloha IV – Částky dostupné v rámci NGEU

01 Většina finančních prostředků NGEU je soustředěna na podporu soudržnosti

a hospodářské konvergence:
o

672,5 miliardy na facilitu na podporu oživení a odolnosti (dohodnutou
v Evropské radě): facilita představuje klíčový nový nástroj NGEU, který nabídne
rozsáhlou finanční podporu na investice a reformy, které obnoví růstový potenciál
hospodářství, budou řešit výzvy určené v rámci evropského semestru a přispěje
k provádění ekologických a digitálních strategií EU;

o

47,5 miliardy EUR na program REACT-EU (dohodnutý v Evropské radě): sestávající
z grantů na soudržnost, které budou přiděleny členským státům na základě
závažnosti hospodářské krize.

02 Grantová podpora ve výši 30 miliard EUR (dohodnutá v Evropské radě) posílí
okruhy VFR „Jednotný trh, inovace a digitální oblast“ a „Přírodní zdroje a životní
prostředí“:
o

Posílení přídělu z VFR na InvestEU: jedná se o následnický program EFSI, jehož
cílem je pokračovat v podpoře strategických investic. Evropská rada snížila
navrhovaný příděl pro záruky z původních 31,2 miliardy EUR na 5,6 miliardy EUR,
což způsobí, že její hospodářský dopad bude omezenější. O navrhované facilitě
pro strategické investice v rámci programu InvestEU, jejímž cílem byla podpora
nové průmyslové strategie EU, nebylo dosaženo dohody;

o

Na navrhovaném přídělu 26 miliard EUR pro nový nástroj na podporu
solventnosti se Evropská rada nedohodla. Jeho cílem bylo pomoci předcházet
úpadkům prostřednictvím kapitálových investic v odvětvích, která jsou více
finančně zasažena pandemií;

o

Posílení některých programů: Horizont Evropa (poskytnutí podpory pro výzkum
a inovace v oblasti zdraví a klimatu), rescEU (posílení mechanismu civilní ochrany
Unie), EZFRV (poskytnutí pomoci odvětvím zemědělství a potravinářství, která
jsou těžce zasažena krizí) a EU pro zdraví (poskytnutí cílené podpory ke zlepšení
vnitrostátních systémů zdravotní péče). Evropská rada se na části jejich
financování nedohodla;

o

Fond pro spravedlivou transformaci: fond je zaměřen na podporu hospodářské
diverzifikace a přeměny území, která jsou nejvíce zasažena přechodem na
nízkouhlíkové hospodářství. Návrh Komise počítal s přidělením 30 miliard EUR do
fondu navíc k 10 miliardám EUR vyčleněným v příštím VFR. Evropská rada však
tento příděl snížila na 10 miliard EUR.
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03 Údaje v této příloze se vztahují na dohodnutá opatření ke konci srpna 2020 (viz

též obrázek A).

Obrázek A – Složky NGEU: srovnání návrhů Komise a Evropské rady (v mld. EUR)
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EU pro zdraví
Horizont Evropa

Kritéria pro přidělování:
a) nezaměstnanost 2015–2019
b) převrácená hodnota HDP na obyvatele
c) podíl obyvatelstva

Období 2021–2022
Kritéria navržená
Evropskou komisí:
a) nezaměstnanost 2015–2019
b) převrácená hodnota HDP
na obyvatele
c) podíl obyvatelstva

384,4
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1,9

rescEU
Horizont Evropa

EZFRV
Fond pro spravedlivou transformaci
REACT-EU

EZFRV
Vnější pomoc
Fond pro spravedlivou transformaci
REACT-EU
Období 2021–2024

1 074,3
VFR

218,8

93,7

V r. 2023
Kritéria odrážejí dopad krize:
a) pokles reálného HDP v r. 2020
b) celkový pokles reálného HDP 2020–2021
b) převrácená hodnota HDP
na obyvatele
c) podíl obyvatelstva

Příloha V – Úroveň provádění různých finančních opatření EU
a ESM
Instituce

Nástroje

CRII/CRII+

Dostupné
finanční
prostředky

54 miliard EUR
v r. 2020

Ke konci července 2020 bylo potvrzeno 97 změn
operačních programů v souvislosti s pandemií
koronaviru z 18 členských států. Do října bylo
přerozděleno přibližně 14 miliard EUR ve 23
členských státech a Spojeném království na
investice zaměřené na boj proti hospodářské a
zdravotní krizi. Dalších 8 miliard EUR je pro
členské státy k dispozici jako roční předběžné
financování, jež nebylo získáno zpět. Vzhledem
k postupům a současným rozpočtovým
přídělům je však pravděpodobné, že zdroje
dostupné v roce 2020 budou omezeny na
předběžné financování ve výši 8 miliard EUR
a zbývající prostředky mohou být vyplaceny
počínaje rokem 2021.

0,18 miliardy
EUR v r. 2020

19 členských států požádalo o pomoc, dosud
však nebyly využity žádné finanční prostředky,
protože příděly pro jednotlivé země posuzovala
do konce roku 2020 Komise. Do října Komise
navrhla vyplatit zálohové platby sedmi
členským státům, jež o ně požádaly.
Předpokládá se, že plné platby na základě
žádostí v souvislosti s onemocněním COVID-19
budou uvolněny v roce 2021 podle
rozpočtovým možností.

2,7 miliardy EUR
v r. 2020

Do konce srpna přijala Komise rozhodnutí
o financování a dvě změny a přidělila celý
objem financování kromě 100 milionů EUR.
Podstatná část prostředků byla přidělena na
dohody se společnostmi vyvíjejícími vakcínu.

100 miliard EUR
podpory ve
formě půjček

Na základě návrhu Komise ze srpna schválila
Rada v září žádosti 16 členských států o půjčky
ve výši 87,4 miliardy EUR. V říjnu schválila Rada
0,5 miliardy EUR pro Maďarsko a Komise
úspěšně vydala první dluhopisy ve výši
17 miliard EUR na financování nástroje SURE.

Komise
EUSF

ESI

SURE

Stav čerpání

66

EIB

ESM

Počáteční
iniciativy
související
s pandemií
COVID-19

28 miliard EUR
potenciálního
financování

Do poloviny srpna obdržela EIB od 23 členských
států 72 žádostí o podporu v rámci projektů
souvisejících s pandemií COVID-19 v celkové
výši 21 miliard EUR. Z této částky EIB schválila
nebo podepsala projekty v hodnotě
18,1 miliardy EUR, zatímco částka
2,1 miliardy EUR byla v procesu posuzování.

PEGF

200 miliard EUR
potenciálního
financování

Na konci srpna byly dokončeny přípravné
postupy, když bylo ratifikováno alespoň 60 %
vnitrostátních záruk pro fond. Do konce srpna
nebyl zahájen žádný projekt financování.

PCS

240 miliard EUR

Nebyly obdrženy žádné žádosti členských států.

Zdroj: EÚD na základě shromážděných údajů.
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Příloha VI – Současný stav finanční reakce EIB na krizi COVID-19

01 Ke dni 18. srpna 2020 oznámila EIB 72 projektů financování: 15 z nich je v procesu

posuzování, 26 bylo již podepsáno a zbývajících 31 bylo schváleno. Schválené projekty
činily 8,8 miliardy EUR, podepsané projekty 10,1 miliardy EUR a projekty v procesu
posuzování 2,1 miliardy EUR (viz obrázek A). Téměř 55 % projektů bylo předloženo
v období od června do července, což představuje přibližně 75 % celkového rozpočtu.

Obrázek A – Rozdělení projektů souvisejících s pandemií COVID-19 podle
stavu schválení

Poznámka: před tím, než správní rada schválí financování a podepíší se úvěry, jsou projekty v procesu
posuzování a vyjednávání.
Zdroj: veřejná databáze EIB 58.

02 Zemí s největším počtem projektů EIB je Itálie (18), následuje Španělsko (13),
Polsko (5) a Francie (5). Pokud jde o částku vyčleněnou v rozpočtu (viz obrázek B),
Itálie je také zemí, která z intervence EIB těží doposud nejvíce (7 miliard EUR),
následuje Španělsko (4 miliardy EUR), Francie (2,2 miliardy EUR) a Polsko
(2,1 miliardy EUR).

58

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=
projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true
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Obrázek B – Rozdělení projektů souvisejících s pandemií COVID-19 podle
zemí
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000

Navrhovaná částka
Financovaná částka

2 000
1 000
0

Zdroj: veřejná databáze EIB.

03 79 % projektů se zaměřuje na malé a střední podniky (57 projektů), 11 % na

zdravotní péči (8), 4 % na energetiku (3), 3 % na výzkum a vývoj (2) a 2 % na životní
prostředí. Pokud jde o příslušné částky, 66 % záruk jde na malé a střední podniky
(13,909 milionu EUR), 29 % na projekty zdravotní péče (6,142 milionu EUR), 2 % na
energetiku (400 milionů EUR) a po 1 % na životní prostředí (300 milionů EUR) a výzkum
a vývoj (150 milionů EUR).

69

Příloha VII – Klíčové faktory vysvětlující rozdíly ve změnách
míry zadlužení

01 Rozdíly v nárůstu předpovídaných veřejných dluhů jako podílu na HDP59 jsou

většinou způsobeny velikostí očekávaných schodků a vnitřní dynamikou dluhu (jako
jsou veřejné půjčky a kapitálové injekce zavedené během krize), ale také účinkem
poklesu HDP. Dopad poklesů HDP na míru zadlužení je větší v zemích s vyšší mírou
zadlužení (viz obrázek A). Ve většině zemí s vysokým dluhem se navíc očekávají velké
poklesy HDP (viz obrázek B).

Obrázek A – Složení změn veřejného dluhu v roce 2020 (v procentech
HDP)
30
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Zdroj: podzimní prognózy Komise (AMECO).

59

Na základě jarních prognóz Komise (2020).

Vnitřní dynamika dluhu
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Obrázek B – V zemích s vysokým dluhem se předpovídají větší poklesy
HDP

Zdroj: výpočty EÚD na základě podzimních prognóz Komise (2020).
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Příloha VIII – Problémy týkající se vyvozování odpovědnosti
v rámci facility na podporu oživení a odolnosti
Ve svém stanovisku k návrhu Komise, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení
a odolnosti 60, zdůrazňujeme několik problémů souvisejících s vyvozováním
odpovědnosti:
o

Oblast působnosti a rovněž cíle facility na podporu oživení a odolnosti jsou
poměrně široké a pokrývají širokou škálu oblastí politiky. Nejsou vyčísleny
očekávané výsledky na úrovni EU ani přidělení finančních prostředků na různé
cíle. V pokynech k plánům na podporu oživení a odolnosti však Komise doporučila
vyčlenit 37 % prostředků na opatření v oblasti klimatu a 20 % na přechod
k digitalizaci;

o

Pokud jde o roli Evropského parlamentu při dohledu a kontrole, navrhované
nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti 61 stanoví, že Komise předá
Evropskému parlamentu posouzení plánů na podporu oživení a odolnosti, předloží
výroční zprávu a čtyři roky po vstupu nařízení v platnost zprávu o hodnocení. Ve
svém stanovisku jsme doporučili, aby byla role Evropského parlamentu
v rozpočtovém procesu a postupu udílení absolutoria jasně vymezena vzhledem
k tomu, že výdaje z facility na podporu oživení a odolnosti budou řízeny podle
rozpočtových pravidel pro vnější účelově vázané příjmy;

o

Čl. 287 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské udílí Evropskému účetnímu dvoru
pravomoc kontrolovat jakékoli příjmy či výdaje Unie. Ve 40. bodě odůvodnění se
připomíná povinnost všech osob nebo subjektů, které přijímají finanční
prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie a udělit
EÚD potřebný přístup a nezbytná práva k provádění kontroly. Ve stanovisku jsme
však z důvodů jasnosti doporučili, aby navrhované nařízení o facilitě na podporu
oživení a odolnosti jasně stanovilo právo Účetního dvora na audit grantové, jakož i
úvěrové složky facility;

o

Po předložení původního nařízení o facilitě navrhla Komise přiměřená pravidla
zajišťující ochranu finančních zájmů Unie, o nichž se v době dokončování tohoto
přezkumu jedná. Částečně se odrážejí v kompromisním znění předsednictva a ve
změnách Evropského parlamentu;

60

Stanovisko EÚD č. 6/2020 k facilitě na podporu oživení a odolnosti.

61

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení
a odolnosti (COM(2020) 408 final).
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o

Zaznamenali jsme, že výdaje z facility na podporu oživení a odolnosti jsou
soustředěny na počátek období a hodnocení bude zveřejněno poté, co bude
provedena největší část výdajů. Je to nejspíše nevyhnutelné, protože rychlé
provádění je jedním z cílů facility. Existuje riziko, že jakékoli poznatky získané
v rámci hodnocení nebudou již pro správu a řízení zbývající části facility na
podporu oživení a odolnosti příliš užitečné;

o

S ohledem na to, že facilita podléhá koordinaci evropského semestru, jsme v naší
zvláštní zprávě k evropskému semestru poukázali na problém s měřením účinnosti
intervence zaměřené na vícenásobné a souběžné cíle a oblasti intervence.
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Příloha IX – Předchozí návrhy ambicióznějších nástrojů
hospodářské koordinace

01 Pandemie znovu ukázala, jak je při absenci fiskální kapacity EU obtížné zvládat

velké otřesy v eurozóně. Před vypuknutím pandemie zde bylo několik návrhů na
vybudování trvalých fiskálních nástrojů EU pro boj s velkými hospodářskými otřesy,
nepodařilo se však o nich dosáhnout shody. Zejména během jednání v letech 2017–
2019 o příštím víceletém rozpočtu EU předložila Komise několik návrhů finančních
nástrojů, které by mohly zmírnit velké makroekonomické otřesy hospodářství EU:
o

Nástroj pro makroekonomickou stabilizaci – v květnu 2018 Evropská komise
navrhla zřídit evropskou funkci investiční stabilizace, jejímž úkolem by bylo
absorbovat velké nerovnoměrné makroekonomické otřesy v eurozóně. V rámci
tohoto řešení by rozpočet EU zaručoval půjčky typu „back-to-back“ až do výše
30 miliard EUR. Tyto půjčky by byly k dispozici členským státům, které procházejí
takovými otřesy a splňují přísná kritéria způsobilosti v oblasti zdravé fiskální
a makroekonomické politiky. Tato podpora měla být použita k udržení úrovně
veřejných investic. Nástroj NGEU má sice podobný účel, je však dočasný a jeho
mechanismus financování zahrnuje jak granty, tak půjčky.

o

Evropský systém zajištění v nezaměstnanosti – návrh, který byl v několika
variantách zopakován Komisí, ekonomy a členskými státy. Systém navržený
Komisí 62 by fungoval jako „zajišťovací fond“ pro vnitrostátní režimy podpory
v nezaměstnanosti (ale neposkytoval by dávky přímo nezaměstnaným). Tento
systém by v době krize poskytoval více prostoru v oblasti veřejných financí
členských států. Ve svém pracovním programu (leden 2020) Komise oznámila
záměr navrhnout takový systém. Program SURE lze považovat za první krok
směrem k evropskému systému podpory v nezaměstnanosti, vzhledem ke své
diskreční povaze a omezené působnosti však neodpovídá ambicím původního
návrhu automatického stabilizátoru.

o

Na konci roku 2019 Euroskupina stále analyzovala vhodná řešení pro rozpočtový
nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost eurozóny, který měl být
financován z příštího VFR a který by financoval reformy, jež posílí konvergenci
mezi členskými státy v souladu s prioritami evropského semestru. Nástroj by
nahradil návrh Komise týkající se nástroje pro provádění reforem, který byl
původně předložen v květnu 2018.
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_cs.pdf.
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02 S myšlenou „eurobondů“ (dluhopisů vydávaných společně členskými státy

eurozóny) poprvé přišla Komise v roce 2011 63 během krize státního dluhu. Jak se krize
COVID-19 zhoršovala, objevily se na politické úrovni, v think-tancích a na akademické
půdě obnovené návrhy na společné vydávání dluhopisů, například
tzv. koronadluhopisů. Finanční prostředky by mohla například získat Evropská
investiční banka. Díky sdílení by tyto koronadluhopisy byly pro mnohé členské státy
levnějším zdrojem financování ve srovnání s jejich vlastními státními dluhopisy. Několik
členských států, včetně těch, které byly zasaženy krizí nejhůře, tuto koncepci
podpořilo, jiné byly však zásadně proti ní. Výsledným kompromisem byl navrhovaný
fond NGEU.
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„Zelená kniha o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability“ (Komise, 2011).

75

Zkratková slova a zkratky
AMECO: databáze obsahující roční makroekonomické údaje Generálního ředitelství pro
hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise
CRII: investiční iniciativa pro reakci na koronavirus
EBA: Evropský orgán pro bankovnictví
ECB: Evropská centrální banka
EFSI: Evropský fond pro strategické investice
EIB: Evropská investiční banka
EIOPA: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
ESI: Nástroj pro mimořádnou podporu
ESM: Evropský mechanismus stability
ESMA: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
ESRB: Evropská rada pro systémová rizika
EU: Evropská unie
EÚD: Evropský účetní dvůr
EUSF: Fond solidarity Evropské unie
Fondy ESI: Evropské strukturální a investiční fondy
HDP: Hrubý domácí produkt
HND: Hrubý národní důchod
MFI: Měnová finanční instituce
MSP: malé a střední podniky
NGEU: Next Generation EU
PCS: ochranný mechanismus pro podporu v krizi způsobené pandemií
PEGF: celoevropský záruční fond
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RRF: facilita na podporu oživení a odolnosti
SURE: podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci
VFR: Víceletý finanční rámec
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Glosář
Automatický stabilizátor: složka fiskální politiky, která kolísá zároveň s hospodářským
cyklem (daňové příjmy, sociální výdaje atd.).
Doporučení pro jednotlivé země: pokyny, jak udržet zdravé veřejné finance, které pro
členské státy každoročně formuluje Komise. Komise pak tyto pokyny v červenci
předkládá ke schválení Radě v rámci evropského semestru.
Evropský semestr: roční cyklus koordinace hospodářských a rozpočtových politik v EU,
v rámci něhož jsou členským státům poskytovány pokyny ohledně politik.
Finanční pomoc: finanční podpora EU (například půjčky) poskytovaná členským státům
ve finanční tísni s cílem vrátit jim makroekonomické nebo finanční zdraví a zajistit, aby
byly schopny dostát svým závazkům z hlediska veřejného sektoru nebo platební
bilance.
Finanční trh: trh pro prodej a nákup akcií, dluhopisů, komodit, měn a dalších
finančních aktiv.
Měnové finanční instituce: centrální banky, rezidentské úvěrové instituce, jak je
vymezují právní předpisy EU, a další rezidentské finanční instituce, jejichž předmětem
podnikání je přijímat vklady od subjektů s výjimkou MFI a na vlastní účet poskytovat
úvěry nebo investovat do cenných papírů.
Státní podpora: přímá či nepřímá státní podpora pro podnik nebo organizaci, která je
zvýhodňuje před konkurencí.
Úvěr se selháním: úvěr, u něhož jsou platby stanovenou dobu (obvykle 90 dnů) po
splatnosti nebo je zřejmé, že úplné splacení úvěru je nepravděpodobné.
Víceletý finanční rámec: výdajový plán EU, v němž jsou stanoveny priority (na základě
cílů příslušných politik) a stropy v šesti hlavních okruzích, povětšinou na sedm let. Je
strukturou, která slouží ke stanovení ročních rozpočtů EU a omezuje výdaje v každé
jejich kategorii. Současný VFR se vztahuje na období 2014–2020.
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Tým EÚD
Tento přezkum vypracoval auditní senát IV, jemuž předsedá člen EÚD Alex
Brenninkmeijer a který se zaměřuje na oblast regulace trhů a konkurenceschopného
hospodářství.
Přezkum vedla členka EÚD Ildikó Gáll-Pelczová a podporu jí poskytovali vedoucí
kabinetu Claudia Kinga Baraová a tajemník kabinetu Zsolt Varga, vyšší manažer
Zacharias Kolias, vedoucí úkolu Adrian Savin, auditoři Giuseppe Diana, StefanRazvan Hagianu, Kamila Lepkowská a Jacques Sciberras, Adrian Williams (jazyková
podpora), Alexandra Maziluová (grafička), Claudia Albaneseová a Zsolt Varga (ECA Lab).
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Evropská unie a její členské státy realizovaly
různá opatření, aby omezily hospodářské škody
způsobené probíhající pandemií COVID-19
a reagovaly na ně. Tento přezkum je integrovaným
přehledem těchto opatření přijatých na
vnitrostátní úrovni do června a na úrovni EU do
srpna 2020. Upozorňuje se v něm též na rizika,
výzvy a příležitosti pro budoucí hospodářskou
koordinaci EU.

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO
Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

