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Evropský semestr 2017 – Doporučení pro hospodářskou politiku členských států EU (Country
Specific Recommendations, CSR)
V rámci jarní fáze evropského semestru 1 a v návaznosti na jarní ekonomickou předpověď 2
zveřejnila Komise doporučení hospodářských politik pro jednotlivé země pro rok 2017.3
Ekonomika zemí EU vykazuje oživení, její HDP 4 roste již pátým rokem a růst HDP se očekává
ve všech členských zemích také v roce 2017. Podle Komise ale výraznějšímu a odolnějšímu
ekonomickému růstu stále brání nízký růst produktivity, přetrvávající nerovnosti mezi zeměmi
a také externí faktory a z nich plynoucí nejistota. Komise proto vyzívá země, aby využily
současného pozitivního vývoje ekonomiky k implementaci strukturálních reforem, podpoře
investic a zlepšení stavu veřejných financí. 5 Navazuje tak na v loňském představené doporučení
priority 6 a doplňuje je o cíl vyšší konkurenceschopnosti a podporu inovací. Komise a členské
země by se měly rovněž více zaměřit na řešení problémů v sociální oblasti (systémy sociální
ochrany, příjmové nerovnosti ad.) a konkrétní problémy jednotlivých členských zemí. 7
U jednotlivých zemí potvrdila Komise dosažení pokroku v průměru u dvou ze tří doporučení.
Ve srovnání s doporučeními pro rok 2016 byl největší pokrok zaznamenán u fiskální politiky,
politiky trhu práce, nebo daňových záležitostí. Naopak, nejmenších pozitivních změn
zaznamenala oblast hospodářské soutěže v oblasti služeb a podnikatelské prostředí. 8
1

Evropský semestr (European Semester) představuje šestiměsíční období, během něhož jsou každý rok
analyzovány rozpočtové a strukturální politiky členských zemí s cílem odhalit případné nesrovnalosti a
nerovnováhy
2
Více k jarní ekonomické předpovědi Evropské komise viz Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU
za období od 1. 5. do 15. 5. 2017, Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 13/2017, květen 2017 [cit. 30. 5. 2017], ISSN
2533-4158. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=109786
3
Pro 27 zemí EU kromě Řecka, na které se v současnosti vztahuje makroekonomický ozdravný stabilizační
program.
4
Růst HDP dosáhl v roce 2016 v průměru 1,9 % v EU28 a 1,8 % v eurozóně. Eurostat, Real GDP growth rate
5
Evropská komise: Jarní fáze evropského semestru v roce 2017: Komise vydává doporučení pro jednotlivé země,
22. května 2017 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_cs.htm
6
Více k Doporučením pro hospodářskou politiku členských států EU pro rok 2016 viz Smetanková, D., Přehled
ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2016, Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 10/2016,
květen 2016 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=88848
7
Evropská komise: Jarní fáze evropského semestru v roce 2017: Komise vydává doporučení pro jednotlivé země,
22. května 2017 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_cs.htm
European Commission: Remarks by Vice-President Dombrovskis at the European Semester Spring Package press
konferece, 22 May 2017 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-171425_en.htm
8
Evropská komise: Jarní fáze evropského semestru v roce 2017: Komise vydává doporučení pro jednotlivé země,
22. května 2017 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1311_cs.htm
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Co se týče postupu v případě makroekonomické nerovnováhy, rozhodla Komise v případě Itálie,
Kypru a Portugalska, že pokud přijmou doporučené reformy, nebude muset tento postup
zintenzívnit. Komise také doporučila ukončení postupu při nadměrném schodku (Excessive
Deficit Procedure, EDP) v případě Chorvatska a Portugalska, které již snížily deficit pod
referenční hodnotu 3 %. 9 Na Portugalsko se procedura při nadměrném schodku vztahovala
od roku 2009. Podléhat postupu při nadměrném schodku tak budou už jen Řecko, Španělsko,
Francie a Spojené království. Rumunsku Komise adresovala varování týkající se významné
odchylky od postupu směrem k rozpočtovému cíli. Komise také identifikovala 8 zemí (Německo,
Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko a Švédsko), o nichž
předpokládá, že se v letech 2017 a 2018 budou nacházet na nebo nad svými rozpočtovými cíli. 10
Makroekonomický program Řecka
Ministři financí na svém pravidelném zasedání (Euroskupina) uvítali dosažení dohody mezi
řeckou vládou a zástupci institucí také na technické úrovni 11 týkající se nové sady politických
reforem na podporu hospodářského oživení. Reformy se týkají např. oblastí důchodů, daně
z příjmu, trhu práce nebo energetiky. Dohoda je významným krokem k ukončení druhého kola
přezkumu plnění makroekonomického ozdravného programu Řecka, které by mohlo uvolnit
další část finanční pomoci v celkové výši 10,3 mld. eur. Následně se ministři financí také zabývali
otázkou udržitelnosti řeckého dluhu, diskuse mají pokračovat i na dalších zasedáních. 12
Problematika korporátních daní a vyhýbaní se daňovým povinnostem
Řešení sporů týkajících se dvojího zdanění mezi členskými státy (Double Taxation Dispute
Resolution Mechanisms)
Rada se dohodla na novém systému řešení sporů týkajících se dvojího zdanění mezi členskými
zeměmi, který vychází z úmluvy 90/436/EHS o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou
zisků sdružených podniků 13. Cílem je snížit náklady podniků na dodržování daňových předpisů.
Daňový poplatník tak bude moci podle nového návrhu iniciovat tzv. postup pro vzájemnou
dohodu, na základě kterého mají členské země 2 roky na dosažení dohody. Pokud tento postup
selže, zahájí se arbitrážní řízení, jež má opět přesně stanoveny lhůty a podmínky. 14 Návrh
směrnice vyžaduje, aby mechanizmy řešení sporů byly povinné a závazné s jasnými lhůtami,

9

Tamtéž
EUbusiness, Spring cheer for Portugal s EU issues country recommendations, 22 May 2017 [cit. 30. 5. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/portugal-economy.22yt/
11
Dohoda na nejvyšší úrovni týkající se klíčových prvků reformních politik byla dosažena již v dubnu. Pro více
informací viz Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 4. do 15. 4. 2017, Parlamentní
institut, Eurozóna+ č. 10/2017, květen 2016 [cit. 30. 5. 2017], ISSN 2533-4158. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=109372
12
Eurogroup: Eurogroup, 22/05/2017 [cit. 30. 5. 2017]. Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/05/22/
13
90/436/EEC: Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustments of profits
of associated enterprises, 20. 8. 1990 [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:41990A0436
14
Council of the EU: Double taxation: Council agrese its position on dispute resolution procedures, 23/05/2017
[cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/23-doubletaxation/
10
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čímž přispějí k navýšení daňovou jistotu a zlepšit podnikatelské prostředí v EU. 15 Rada směrnici
schválí po tom, co k ní přijme stanovisko Parlament.
Zamezení tzv. hybridních nesouladů (hybrid mismatches)
Rada přijala směrnici 16, která zabraňuje využívání rozdílů mezi dvěma nebo více daňovými
jurisdikcemi ke snížení daňové povinnosti ze strany korporací. 17 Směrnice doplňuje již přijatá
opatření proti vyhýbaní se daňovým povinnostem ze strany korporací 18 a implementuje
doporučení OECD, které je zaměřeno na boj proti minimalizaci daňové povinnosti
prostřednictvím narušování daňového základu a přesouvání zisků do jiných zemí (Base Erosion
and Profit Shifting) 19. Členské země mají směrnici do vnitrostátních právních předpisů
transponovat do 1. ledna 2020. 20
Obchodní politika
Obecný systém preferencí - Srí Lanka
Na základě lednového návrhu Komise 21 byla v květnu odstraněna značná část zbývajících
dovozních cel na výrobky ze Srí Lanky, výměnou za závazek účinného provádění 27
mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí
a řádné správy (good governance), které země ratifikovala. Konkrétně se jedná o odstranění
66 % celních sazeb, které pokrývají např. oblast textilu nebo rybolovu. Tato dohoda spadá pod
speciální všeobecný systém preferencí EU (EU Generalised Scheme of Preferences, GSP+) 22.
Umožnění využívaní výhod systému GSP+ automaticky neznamená, že země dodržuje všech 27
ratifikovaných úmluv, naopak má být podnětem k jejich dodržování. EU se tak může podílet
na jejich implementaci a také na monitorování jejich dodržování. 23

15

Council of the EU: Economic and Financial Affairs Council, 23/02/2017 [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/05/23/
16
2016/0339, Council Directive amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third
countries, Brussels, 12 May 2017, [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6661-2017-INIT/en/pdf
17
K návrhu směrnice viz Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 2. do 28. 2. 2017,
Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 5/2017, březen 2017 [cit. 30. 5. 2017], ISSN 2533-4158. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=104132
18
Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání
se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, 19. 7. 2016 [cit. 31. 5. 2017].
Dostupné z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1164&from=EN
19
OECD: Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, 2013 [cit. 31. 5. 2017], ISBN 978-92-64-20271-9.
Dostupné z https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
20
Council of the EU: Corporate tax avoidance: Directive adopted on hybrid mismatches, 29/05/2017 [cit. 31. 5.
2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/29-corporate-taxavoidance-hybrid-mismatches/
21
Pro více informací viz Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 1. do 15. 1. 2017,
Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 1/2017, leden 2017 [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=91602
22
European Commission: European Union's GSP+ scheme, January 2017 [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155235.pdf
23
European Commission: EU grants Sri Lanka improved access to its market as incentive for reform, 17 May
2017 [cit. 31. 5. 2017]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1663

5

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2017
Rozhodnutí Evropského soudu týkající se obchodní dohody se Singapurem24
V polovině května rozhodl Evropský soudní dvůr, že Komise nemůže uzavřít obchodní dohodu
obsahující systém řešení investičních sporů, který nahrazuje vnitrostátní soudní systém, bez
souhlasu národních parlamentů. Obchodní dohody nemůžou přesunout řešení investičních
sporů z národní jurisdikce bez souhlasu samotných členských států. Na Evropský soudní dvůr se
Komise obrátila se žádostí o posouzení, jestli dohoda o volném obchodu se Singapurem, která
systém řešení investičních sporů obsahuje, nebo její části patří do výlučné pravomoci EU, států
nebo mezi sdílené kompetence. 25 Dohoda se Singapurem tak nemůže být v současné době
uzavřena pouze Komisí. 26 Rozhodnutí soudu bude mít vliv i na další v současnosti vyjednávané
obchodní dohody EU.

24

Court pf Justice of the European Union, The free trade agreement with Singapore cannot, in its current form,
be concluded by th EU alone, 16 May 2017 [cit. 5. 6. 2017]. Dostupné z
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052en.pdf
25
Viz Žádost o posudek podaný Evropskou komisí na základě čl. 218 odst. 11 SFEU (Posudek 2/15) [oline], [cit. 5.
6. 2017]. Dostupné z
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170868&pageIndex=0&doclang=CS&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=281193
26
EUbusiness, Free trade deals cannot be agreed by EU alone: EU Court, 16 May 2017 [cit. 5. 6. 2017]. Dostupné
z http://www.eubusiness.com/news-eu/trade-court.16ls/
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