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Úvod – Aktuální (globální) výzvy 

Sotva se Evropa ekonomicky vzpamatovala z důsledků finanční a dluhové krize, byla zasažena krizí 
koronavirovou. V jejím důsledku a zejména v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19, které jednotlivé 
vlády přijímaly, poklesl meziročně HDP EU v roce 2020 o 5,7 %. V eurozóně byl pokles ještě větší, a to 6,1 %. 
V roce 2021 se ekonomiky opět vrátily k růstu. HDP v EU dosáhl růstu 5,3 % a v eurozóně 5,2 %. Celková hodnota 
HDP však nadále zůstala pod úrovní z roku 2019, tedy před koronavirovou krizí. 

Meziroční reálný růst HDP v EU a eurozóně od roku  Mezičtvrtletní růst HDP EU a eurozóny  
2019 (v %) 

 2019 2020 2021 2022* 2023* 

EU 1,8 -5,7 5,3 2,7 2,3 

Eurozóna 1,6 -6,1 5,2 2,7 2,3 

* Data 2022 a 2023 - Odhad Evropské komise 
 
 
Zdroj: Eurostat, Jarní hospodářská prognóza EK   Zdroj: OECD, Eurostat 

Ekonomické oživování po pandemii covid-19 s sebou neslo negativum v podobě rostoucích cen. Ceny energií 
na globálních trzích začaly růst již v roce 2021, zejména v důsledku nárazově vyšší spotřeby související 
s ekonomickým oživením. Negativní tlaky spojené s oživováním ekonomiky měly v průběhu roku 2021 odeznít.  

Pozitivní vývoj však zastavila ruská invaze na Ukrajinu. Válka na Ukrajině prohlubuje stávající negativní vlivy 
na hospodářství a zpomaluje růst HDP. Ve své jarní ekonomické prognóze Komise snížila odhad růstu HDP pro 
roky 2022 a 2023 oproti zimní prognóze na 2,7 %, resp. 2,3 % (zimní prognóza udávala odhad růstu HDP 4 % 
resp. 2,8 %). 

Meziroční růst/pokles HDP členských zemí EU v roce 2020 a 2021 

 
Zdroj: Eurostat, (data k 20/9/2022 – data se mohou měnit) 

Válka na Ukrajině prohlubuje tlak na růst cen komodit. Ke stoupajícím cenám energií se přidává nejistota spojená 
s jejich dodávkami. Navíc válka ohrožuje produkci a export zemědělských plodin, což vede k růstu jejich cen.  
Komise ve své jarní prognóze odhaduje výši roční míry inflace pro rok 2022 na úrovni 6,8 % v EU27 a 6,1 % 
v eurozóně. Pro rok 2023 jsou odhadovány hodnoty na úrovni 3,2 % v EU27 a 2,7 % v eurozóně. 
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Měsíční míra inflace od roku 2012 (v %) 

Inflace a zejména růst cen energií patří mezi 
největší výzvy současnosti. Meziroční míra 
inflace v EU27 dosáhla v srpnu hodnoty 
10,1 %, v eurozóně 9,1 %. V některých 
členských státech dosáhla inflace v červnu 
hodnot nad 15 %. Jednalo se o Estonsko 
(25,2 %), Lotyšsko (21,4 %), Litvu (21,1 %), 
Maďarsko (18,6 %), Českou republiku (17,3 %) 
a Bulharsko (15 %).  

Zdroj: Eurostat 

Je třeba být připraven na další růst cen energií, i na naprosté odříznutí dodávek plynu z Ruska. Rizikem 
pro hospodářský vývoj stále zůstává možný vzestup pandemie covid-19. Nejistota a rostoucí náklady brzdí také 
investice. V důsledku války čelí země EU uprchlické vlně z Ukrajiny.1 

 

Posilování odolnosti EU 

Víceletý finanční rámec 2021-2027 

Víceletý finanční rámec na roky 2021-2027 (VFR) byl v reakci na koronavirovou krizi připraven jako plán 
hospodářské obnovy po pandemii covid-19 a doplněn o plán oživení s názvem „Next Generation EU“ (NGEU). 
Celkově se jedná o finanční prostředky ve výši 2 bil. eur (1 211 mld. eur v rámci VFR a 807 mld.  eur v rámci 
NGEU). Více než polovina finančních prostředků je určena na výzkum a inovace, klimatickou a digitální 
transformaci, oživení a posílení odolnosti a připravenosti na budoucí krize. 

Nástroj pro oživení a odolnost2  

Hlavním nástrojem EU na podporu oživení a transformaci ekonomiky v odolnější je dočasný Nástroj pro oživení 
a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), jež je součástí plánu NGEU. Nástroj RRF byl ustanoven 
nařízením č. 2021/241 o RRF s finančními prostředky ve výši 723,8 mld. eur (v běžných cenách), a to ve formě 
půjček (385,8 mld. eur) a grantů (338 mld. eur). Cílem je posílení odolnosti ekonomiky, její oživení a dosažení 
cílů klimatické neutrality a digitální transformace.  

V reakci na vývoj na energetickém trhu a růst cen energií připravila Komise nový plán REPowerEU obsahující 
změnu nařízení o RRF, jejímž cílem je zahrnutí nových kapitol týkajících se nových energetických opatření 
do svých národních plánů obnovy. 

Nové navrhované nástroje financování pro odolnost Evropy 

REPowerEU 

V květnu letošního roku Komise představila plán REPowerEU, jako reakci na vývoj na globálních energetických 
trzích a válku na Ukrajině. Plán přináší sérii opatření, která mají zajistit rychlé snížení závislosti EU na ruských 
fosilních palivech. Toho má být dosaženo prostřednictvím úspory energie, diverzifikace dodávek energie, 
rychlého nahrazení fosilních paliv urychlením přechodu Evropy na čistou energii. Tato tři opatření mají být 

                                                           
1 Pro data k počtu uprchlíků z Ukrajiny v EU viz podkladový materiál k Panelu 1 - Meziparlamentní konference ke stabilitě, 
hospodářské koordinaci a správě v EU (IPC – SECG) 
2 Pro více informací k Nástroji pro oživení a odolnost viz podkladový materiál k Panelu 1 - Meziparlamentní konference 
ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU (IPC – SECG) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0230
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podpořena inteligentním kombinováním investic a reforem, které propojí REPowerEU a RRF. REPowerEU tak 
představuje doplněk k RRF. 

Na cíle spojené s REPowerEU mají být navýšeny zdroje pro RRF o 20 mld. eur (formou grantů). Tyto dodatečné 
zdroje mohou členské země využít po aktualizaci svých národních RRP a jejich doplnění o kapitoly REPowerEU. 
Finanční prostředky mají být získány z prodeje povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi EU 
(Emissions Trading System, ETS). Zároveň je nadále možnost využít finanční prostředky RRF formou půjček, jež 
některé členské země zatím nevyužily.  

Komise dále navrhuje umožnit členským zemím přesunout až 7,5 % přidělených finančních prostředků 
ze strukturálních fondů do RRF na cíle REPowerEU, a to nad rámec současných 5 %. Zároveň mohou členské 
země dle návrhu rozhodnout o přesunu až 12,5 % z prostředků přidělených v rámci Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova. 

Návrh na změnu nařízení o RRF a souvisejících právních aktů v souvislosti s plánem REPowerEU je v současnosti 
projednáván v Evropském parlamentu a Radě. 

Sociální fond pro klimatická opatření 

V červenci 2021 představila Komise návrh nařízení na zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření (Social 
Climate Fund, SCF). Návrh je součástí balíčku „Fit for 55“, který je součástí Zelené dohody pro Evropu (European 
Green Deal, EGD). Cílem EGD je vytvoření rámce pro dosažení klimatických cílů EU pro roky 2030 (snížení čistých 
emisí alespoň o 55 % oproti hodnotám z roku 1990) a 2050 (dosažení klimatické neutrality). Účelem návrhu je 
vytvořit nový fond, který by měl zmírnit sociální dopady přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Dosažení 
klimatické neutrality a snížení závislosti na fosilních palivech přispěje k posílení odolnosti Evropy.   

Návrh na vytvoření nového fondu se konkrétně týká zavedení nového samostatného systému obchodování 
s emisemi EU ETS pro odvětví budov a silniční dopravy. Finanční prostředky z fondu mají členské země využít 
na financování zmírnění negativních sociálních dopadů vzniklých zavedením tohoto nového systému EU ETS.  

Konkrétně mohou být zdroje fondu dle návrhu využity na: 

1) financování dočasné přímé podpory příjmů domácností ohrožených zavedením nového systému EU ETS, 
2) podporu opatření a investic snižující emise v oblasti silniční dopravy a stavebnictví.  

Opatření a investice se mohou týkat postupů snižujících závislost na fosilních palivech prostřednictvím např. 
renovace budov a zvyšování jejich energetické účinnosti; dekarbonizace vytápění a chlazení budov; podpory 
nízkouhlíkové a veřejné dopravy apod. 

Podle návrhu Komise má být fond zřízen na období let 2025–2032. Celkové finanční krytí fondu má činit 72,2 
mld. eur (v běžných cenách), z toho 23,7 mld. eur pro roky 2025-2027 a 48,5 mld. eur pro roky 2028–2032.  

Fond má být financován vlastními zdroji Unie, a od roku 2026 právě příjmy z obchodování s emisemi pro budovy 
a silniční dopravu (25 % očekávaných příjmů). Projekty podpořené z fondu mají být z 50 % financovány 
z národních zdrojů, přičemž pro tento účel mohou státy využít příjmy z dražby svých povolenek v rámci emisního 
obchodování v odvětví budov a silniční dopravy. Získání financí z fondu je podmíněno přípravou sociálního plánu 
pro klimatická opatření, jenž by měl obsahovat opatření a investice, jejich očekávané náklady a zároveň také 
milníky a cíle. Plán má být následně posouzen Komisí. Konečná podoba Fondu ještě nebyla schválena.  

Financování odolnosti ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) 

Úkolem Evropské investiční banky je poskytovat finanční prostředky na projekty plnící cíle EU. Společně 
s Evropským investičním fondem (European Investment Fund, EIF), jehož je majoritním akcionářem, patří 
k hlavním pilířům budováni odolnější Evropy. Kromě financování inovací, infrastruktury nebo malých a středních 
podniků, je EIB lídrem v zeleném financování. Do roku 2025 plánuje EIB zvýšit podporu opatření v oblasti klimatu 

http://www.parleu2022.cz/
https://ec.europa.eu/info/system/files/com-2022-231_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119
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a životního prostředí na 50 % všech úvěrových aktivit za současné podpory spravedlivé transformace.3 Cílem je 
podpořit zelenou transformaci a posílit ekonomickou odolnost.  

EIB je např. zodpovědná za implementaci 75 % programu InvestEU, který poskytuje dlouhodobé financování 
v oblasti cílů EU. Navazuje na investiční plán pro Evropu a je jedním z hlavních prvků evropského plánu obnovy 
po pandemii covid-19 NGEU. Má přispívat ke zlepšování konkurenceschopnosti, k udržitelnému růstu 
hospodářství, zaměstnanosti, sociální odolnosti a soudržnosti, nebo k vědeckotechnickému pokroku. Mezi 
specifické cíle patří podpora výzkumu, inovací a digitalizace, udržitelné infrastruktury, dostupnosti financování 
pro malé a střední podniky a pro sociální podniky. Alespoň 30 % prostředků fondu má být určeno na plnění cílů 
EGD. 

Finanční prostředky RRF mohou členské státy investovat do projektů také prostřednictvím finančních nástrojů, 
jejichž prováděním může být pověřena Evropská investiční banka. V současnosti EIB spravuje finanční nástroje 
RRF ve třech zemích EU: Řecku, Itálii a Rumunsku. Kromě správy zdrojů může EIB pomoci také s dalším 
financováním anebo specializovanou poradenskou službou. 

 

 

Možná témata k diskuzi: 

Je potřeba nový plán obnovy jako reakce na současné krize?  

Jak pomocí investic zvýšit odolnost Evropy? Kam nejlépe nasměrovat investice? 

Jak financovat posilování odolnosti Evropy? Je možné využít nové nástroje jako je např. připravovaný Sociálně 
klimatický fond určený na zmírnění dopadů klimatické transformace? 

Je pro budoucí řešení krizí potřeba hledání nových cest (nové (stálé) nástroje) nebo bychom měli pracovat s již 
existujícími nástroji?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Parlamentní institut, Kancelář Poslanecké sněmovny, verze platná k 20. 09. 2022 

                                                           
3 Climate Bank Roadmap 2021-2025, EIB Group, November 2020 
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