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ROZPOČET EU PRO ROK 2022
Evropský parlament a Rada Evropské unie odsouhlasily a poté také schválily návrh Evropské
komise stran neformální politické dohody
o rozpočtu EU na rok 2022.

VÍCE ZDE

Výdaje z rozpočtu
 49,7 miliardy eur na podporu oživení pro-



Rozpočet pro rok 2022
Jde o druhý rozpočet víceletého finančního
rámce EU na období 2021–2027. V dohodě
jsou uvedeny závazky ve výši 169,5 miliardy
eur a platby ve výši 170,6 miliardy eur. Po přijetí rozpočtu budou vynaloženy finanční prostředky, které pomohou nastartovat udržitelné oživení po koronaviru a také zajistí ochranu a vytváření pracovních míst.
Z rozpočtu poplynou výdaje na investice,
na program Horizont Evropa i na program
EU4Health.










střednictvím posílení investic do hospodářské, sociální a územní soudržnosti
53,1 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku
971,9 milionu eur pro Evropský námořní a
rybářský fond, evropské zemědělce a
rybáře
12,2 miliardy eur na program Horizont
Evropa (podpora výzkumu ve zdravotnictví, digitální oblasti, průmyslu, vesmíru,
klimatu, energetiky a mobility)
613,5 milionu eur na program pro jednotný trh na podporu konkurenceschopnosti
a malých a středních podniků
839,7 milionu eur na program EU4Health
1,2 miliardy eur v rámci fondu pro spravedlivou transformaci

Rozpočet EU na rok 2022 (v milionech eur)
Rozpočet 2022

PROSTŘEDKY PODLE OKRUHŮ

Závazky

Platby

1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast

21 775,1

21 473,5

2. Soudržnost, odolnost a hodnoty

56 039,0

62 052,8

– Hospodářská, sociální a územní soudržnost

49 708,8

56 350,9

6 330,2

5 701,8

3. Přírodní zdroje a životní prostředí

56 235,4

56 601,8

Výdaje související s trhem a přímé platby

40 368,9

40 393,0

4. Migrace a správa hranic

3 091,2

3 078,3

5. Bezpečnost a obrana

1 785,3

1 237,9

6. Sousedství a svět

17 170,4

12 916,1

7. Evropská veřejná správa

10 620,1

10 620,2

Tematické zvláštní nástroje

2 799,2

2 622,8

169 515,8

170 603,3

– Odolnost a hodnoty

Prostředky celkem

Zdroj: Evropská komise: číselné údaje vyjádřené v milionech eur, v běžných cenách
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 755,5 milionu eur v rámci programu LIFE











na podporu opatření v oblasti životního
prostředí a klimatu
2,8 miliardy eur pro Nástroj pro propojení
Evropy ve prospěch moderní a vysoce
výkonné dopravní infrastruktury
3,4 miliardy eur na program Erasmus+
406 milionů eur na program Kreativní Evropa
1,1 miliardy eur pro Azylový, migrační a
integrační fond
809,3 milionu eur pro Fond pro integrovanou správu hranic
227,1 milionu eur pro Fond pro vnitřní
bezpečnost a 945,7 milionu eur pro Evropský obranný fond na podporu evropské strategické autonomie a bezpečnosti
15,2 miliardy eur na podporu sousedních
států, mezinárodního rozvoje a spolupráce

Evropský parlament
Parlament rozpočet schválil. Celkově bylo
550 hlasů pro stanovený návrh rozpočtu, 77
hlasů bylo proti a 62 poslanců se zdrželo hlasování. Poté návrh podepsal předseda Evropského parlamentu David Sassoli. (EP1)

Závěrem
Orgány EU se dohodly, že schválí navrhované
změny rozpočtu na rok 2021, které Komise
předložila v letošním roce. Poté, co bude
schvalování dokončeno, navýší Komise humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Turecku
a dále zemím s nízkými příjmy poskytne dalších 200 milionů dávek vakcíny proti covid-19.
Komise přijala kladná posouzení 22 plánů
členských států na podporu oživení a odolnosti, které následně schválila Rada. Komise
zatím v rámci předběžného financování vyplatila sedmnácti členským státům 52,3 miliardy eur. (EC 1)

Komise přijala kladné posouzení 22 plánů členských států na podporu oživení a odolnosti,
které následně schválila Rada.
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PODZIMNÍ BALÍČEK K EVROPSKÉMU SEMESTRU
Podzimní balíček k evropskému semestru vychází z podzimní hospodářské prognózy 2021.
Evropská komise zahájila cyklus evropského
semestru pro koordinaci hospodářských politik pro rok 2022. Podzimní balíček obsahuje
roční analýzu udržitelného růstu, stanoviska
k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny
na rok 2022, politická doporučení pro eurozónu a návrh Komise na společnou zprávu o zaměstnanosti.

Roční analýza udržitelného růstu
Analýza ukazuje program na rok 2022, který
Evropskou unii odklání od krizového řízení.
EU by se měla dle programu vydat cestou
udržitelného a spravedlivého oživení, které
posílí odolnost ekonomiky. Do nového cyklu
evropského semestru je více integrován Nástroj pro oživení a odolnost, aby zajistil větší
efektivitu a zároveň ušetřil členské státy
od nadbytečné administrativní zátěže.
Roční analýza udržitelného růstu uvádí, jak se
do evropského semestru integrují cíle udržitelného rozvoje, aby bylo možné přijímat
zprávy od všech členských států. Nástroj
pro oživení a odolnost má stanovený rozpočet
ve výši 723,8 miliardy eur ve formě příspěvků
a půjček.
Komise odsouhlasila a Rada schválila 22 národních plánů pro oživení a odolnost. Od srpna 2021 bylo v rámci předběžného financování uvolněno 52,3 miliardy eur ve prospěch
sedmnácti členských států. Rada schválila
plány za 291 miliard eur ve formě příspěvků a
154 miliard eur ve formě půjček. V současné
době je snaha tyto plány realizovat v praxi.
Předběžné financování začalo přispívat
ke čtyřem rozměrům konkurenceschopné
udržitelnosti, které uvádí roční analýza udržitelného růstu: k environmentální udržitelnosti, produktivitě, spravedlnosti a makroekonomické stabilitě. (EC 3)
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Stanoviska k návrhům rozpočtových plánů
členských států eurozóny
Stanoviska vycházejí z doporučení v oblasti
fiskální politiky, která přijala Rada v červnu
2021. Zohledňují pokračující uplatňování
obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a
růstu v roce 2022.
Z příspěvků v rámci Nástroje pro oživení a
odolnost bude v roce 2022 financováno 24 %
celkového objemu opatření na podporu oživení.
Předpokládá se, že nastavení fiskální politiky
v eurozóně bude v období 2020–2022 expanzivní. K tomu přispívají veřejné investice a další kapitálové výdaje financované z vnitrostátních rozpočtů i z rozpočtu EU. Na fiskální expanzi v letech 2021 a 2022 by se měly podílet
čisté běžné primární výdaje financované
z vnitrostátních zdrojů. V některých členských státech lze předpokládat, že podpůrné
nastavení fiskální politiky bude založeno
na vyšších běžných výdajích financovaných
z vnitrostátních zdrojů nebo na nekompenzovaném snižování daní. Předpokládá se, že ve
čtvrtině členských států bude podpůrné fiskální nastavení založeno na investicích financovaných z vnitrostátních i unijních zdrojů.

Doporučení pro eurozónu a zpráva mechanismu varování
Zpráva představuje pro členské státy eurozóny individuální poradenství k tématům, která
mají vliv na fungování eurozóny jako celku.
Členské státy by měly jednotlivě i společně
v rámci Euroskupiny podnikat kroky k tomu,
aby využíváním a koordinací vnitrostátních
fiskálních politik podporovaly udržitelné oživení. Dle doporučení by mělo být v roce 2022
v celé eurozóně zachováno mírně podpůrné
nastavení fiskální politiky. Opatření fiskální
politiky by měla postupně přecházet k investicím, které podporují odolné a udržitelné oživení. Na trhu práce by měla být mimořádná
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opatření nahrazena opatřeními na podporu
oživení tím, že se zajistí účinné aktivní politiky
na trhu práce v souladu s doporučením Komise o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti
po krizi COVID-19. Členské státy eurozóny by
měly zachovat aktivní fiskální politiku. (EC 4)
Je to z toho důvodu, aby mohly rychle reagovat v případě, že znovu vyvstanou rizika související s pandemií. Až to bude možné, měly
by členské státy eurozóny usilovat o fiskální
politiky, které jsou zaměřené na dosažení
obezřetných střednědobých fiskálních pozic a
zajištění udržitelnosti dluhu a zároveň zvyšovat investice. Dále je nutné pracovat na dokončení bankovní unie a na posílení mezinárodní úlohy eura. Podporovat by se měl také
proces tvorby digitálního eura. (EC 3)

Zpráva mechanismu varování
Zpráva má ukázat na potenciální makroekonomické nerovnováhy. Dle zprávy bylo dvanáct členských států podrobeno hloubkovému přezkumu – jedná se o Francii, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Kypr, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko a
Švédsko.
Některé členské státy byly podrobeny hloubkovému přezkumu v minulém ročním cyklu
dohledu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze a potýkají se s nerovnováhami (Francie, Chorvatsko, Irsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko) či s nadměrnými nerovnováhami (Itálie, Kypr a Řecko). Aktuální hloubkové
přezkumy zhodnotí, jak se nerovnováhy změnily, posoudí jejich závažnost, vývoj a politickou reakci ze strany členských států.

Návrh společné zprávy o zaměstnanosti
Společná zpráva o zaměstnanosti potvrzuje,
že se trh práce zotavuje, avšak zaměstnanost
se ještě nevrátila na předkrizovou úroveň.
Krize COVID-19 zasáhla mladé lidi, osoby
s nestandardními formami zaměstnání,
OSVČ. V současné době odvětví s vysokou
poptávkou trpí nedostatkem pracovních sil.
Řada podniků se potýká s finančními obtížemi a některá pracovní místa mohou zaniknout.
Stále jsou podstatné aktivní politiky na trhu
práce, podpora přechodů mezi zaměstnáními. Zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání musí být vybaveni správnými dovednostmi, které budou na trzích práce do budoucna zapotřebí. Systémy sociální ochrany pomohly
ustát krizi COVID-19, aniž by se podstatně
zvýšilo riziko chudoby nebo příjmová nerovnost. (EC 2)

Další kroky
Komise vyzývá Euroskupinu a Radu, aby balíček projednaly a schválily pokyny. Dále bude
zahájen dialog o tomto balíčku s Evropským
parlamentem.

Souvislosti
Evropský semestr ukazuje zavedený rámec
pro koordinaci hospodářských politik a politik
zaměstnanosti členských států a tuto úlohu
bude plnit i dále ve fázi oživení a při naplňování ekologické a digitální transformace.
(EC 3)

Rumunsko: Opatření v rámci Paktu o stabilitě a růstu
V roce 2019 překročilo Rumunsko prahovou
hodnotu schodku podle Smlouvy. Od dubna
2020 je vůči němu veden postup při nadměrném schodku. Rumunsko by mělo nadměrný
schodek veřejných financí odstranit nejpozději do roku 2024.

Přehled ekonomických událostí v EU
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PROGRAM LIFE
Komise schválila investiční balíček ve výši
290 milionů eur na 132 nových projektů v rámci programu pro životní prostředí a
oblast klimatu LIFE.

Program LIFE
Mobilizují se investice v celkové výši 562 milionů eur a realizují se projekty
téměř ve všech členských státech. Nové projekty LIFE přispějí k tomu, aby se Evropa
do roku 2050 stala klimaticky neutrálním kontinentem.
Komise vyčlenila přibližně 223 milionů eur
na životní prostředí a účinné využívání zdrojů,
přírodu a biologickou rozmanitost a správu a
informace v oblasti životního prostředí.
Investuje na 70 milionů eur do různých projektů zaměřených na zmírňování změny klimatu.

Projekty v číslech
 EU v oblasti biologické rozmanitosti

do roku 2030 přispěje na 39 projektů LIFE
zaměřených na přírodu a biologickou
rozmanitost.
 Celkový rozpočet všech projektů je
249 milionů eur, EU uhradí 134 milionů
eur.

VÍCE ZDE
 Na celkem 45 projektů LIFE v oblasti ži-

votního prostředí a účinného využívání
zdrojů se zmobilizuje celkem 162 milionů
eur, EU poskytne 78 milionů eur.
 Cílem 8 projektů LIFE pro správu a informace v oblasti životního prostředí je zvýšit povědomí o environmentálních otázkách, jako je úbytek biologické rozmanitosti a znečištění ovzduší.
 Na celkem 17 projektů LIFE v oblasti zmírňování změny klimatu bude vyčleněno
zhruba 66 milionů eur, EU poskytne přibližně 35 milionů.
 Na 52 milionů eur získá 17 projektů LIFE
zaměřených na přizpůsobení se změně
klimatu.
Program LIFE začal fungovat v roce 1992.
Tento nástroj EU poskytuje prostředky
na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Program LIFE má čtyři nové podprogramy: Příroda a biologická rozmanitost, Oběhové hospodářství a kvalita života, Zmírňování
dopadů změny klimatu a přizpůsobování se
této změně a Přechod na čistou energii.
(EC 5)

Webové stránky programu LIFE
Přehled ekonomických událostí v EU
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UNIE KAPITÁLOVÝCH TRHŮ
Evropská komise přijala balíček opatření, která
mají zlepšit schopnost podniků získávat kapitál
v celé EU. Občané EU by měli získat nejlepší
nabídky pro své úspory a investice.
Návrhy investorům zajistí lepší přístup k údajům o společnostech a obchodování. Opatření
podpoří dlouhodobé investice a přispějí k tomu, aby přeshraniční prodej investičních fondů byl snazší a bezpečnější.

Přijaté legislativní návrhy
 Jednotné evropské přístupové místo

(ESAP): poskytování údajů investorům
ESAP nabídne jednotné přístupové místo
pro informace o společnostech a investičních produktech EU týkajících se veřejných financí a udržitelnosti. Podniky se
více zviditelní vůči investorům, čímž se
otevře více zdrojů financování.
 Přezkum nařízení o evropských fondech
dlouhodobých investic (ELTIF): podpora
dlouhodobých investic, i ze strany retailových investorů
Přezkum zvýší atraktivitu fondů dlouhodobých investic pro investory a posílí jejich úlohu jako doplňkového zdroje financování pro společnosti v EU.
 Přezkum směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)
Změny zvýší účinnost a integraci trhu
s alternativními investičními fondy. Návrh

VÍCE ZDE
harmonizuje pravidla týkající se fondů,
které poskytují úvěry společnostem.
 Přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR): zvýšení transparentnosti
zavedením „evropského systému konsolidovaných obchodních informací“
pro snadnější přístup všech investorů
k obchodním údajům
Úpravy obchodních pravidel EU zajistí
větší transparentnost kapitálových trhů.
Bude zaveden „evropský systém konsolidovaných obchodních informací“, který
investorům umožní přístup k údajům
o obchodování s akciemi, dluhopisy a
deriváty v téměř reálném čase ve všech
obchodních systémech v EU. Tento přístup měl pouze omezený počet profesionálních investorů.

Další opatření
Komise v roce 2022 plánuje další opatření
v rámci unie kapitálových trhů, včetně návrhu týkajícího se kótování na burze, rámce
pro otevřené financování, iniciativy týkající se
platební neschopnosti podniků a rámce
pro finanční gramotnost. Cílem unie kapitálových trhů je vytvořit jednotný kapitálový trh
v celé EU. Investice a úspory by měly plynout
všemi členskými státy, z čehož by měli mít
prospěch občané, investoři a společnosti bez
ohledu na to, kde v Evropské unii mají sídlo.
(EC 6)

Ilustrační fotografie

Přehled ekonomických událostí v EU
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EC 5: Program LIFE: EU poskytne více než 290 milionů eur na projekty v oblasti přírody, životního prostředí a
klimatu, 25.11.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6178
EC 6: Unie kapitálových trhů: Komise navrhuje nová opatření na podporu evropských kapitálových trhů,
25.11.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6251
EP 1: EU Budget 2022 approved: investing more for a strong recovery, 24.11.2021, https://
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ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.

Oddělení všeobecných studií
STUDIE
Srovnávací studie
Analytické studie

ODPOVĚDI NA DOTAZ
Stručné odpovědi na
dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ TÉMATA
Studie zpracované
k aktuálním
problematikám

MONITORING
Vybrané hospodářské
měnové a sociální
ukazatele

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná zahraniční
a bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS, Senát

MIGRACE
Přehled aktualit
v oblasti migrace
za vybrané období

Oddělení pro evropské záležitosti
STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních návrhů
zákonů s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů
a dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda v
Bruselu

pro jednání výboru
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