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Evropský semestr 2017 – Doporučení pro hospodářskou politiku členských států EU
(Country Specific Recommendations, CSR)
Rada vydala své doporučení pro hospodářskou politiku členských zemí EU, které vychází
z doporučení navržených v květnu Komisí.1 Jedná se o poslední fázi evropského semestru.2
České republice bylo doporučeno zaměřit se pro roky 2017 a 2018 na zajištění dlouhodobé
udržitelnosti veřejných financí vzhledem ke stárnutí obyvatel a zvýšit účinnost veřejných výdajů,
a to zejména bojem proti korupci a neefektivním praktikám při veřejných zakázkách.
Vláda České republiky by rovněž měla pracovat na odstranění překážek hospodářskému růstu,
a to především zjednodušením postupů udělování stavebních povolení, snížením
administrativní zátěže pomocí elektronizace veřejných služeb, zlepšením kvality výzkumu a
vývoje a podporou zaměstnanosti nedostatečně zastoupených skupin obyvatel.3
Bankovní sektor – nesplácené úvěry (non-performing loans, NPLs)
Rada schválila akční plán na řešení problému nesplácených úvěrů v bankovním sektoru.
Plán obsahuje návrh politických opatření na snížení objemu nesplácených úvěrů a pro zabránění
jejich vzniku v budoucnosti.4 Je potřeba přijmout opatření týkající se především bankovního
dohledu, reformy insolvenčního rámce a vymáhání pohledávek, rozvoje sekundárních trhů

1

Více k doporučením Komise pro hospodářskou politiku členských zemí EU viz Přehled ekonomických událostí
v EU za období od 16. 5. do 31. 5. 2017. Parlamentní institut, Eurozóna+ č. 14/2014, červen 2017 [cit. 13. 7.
2017]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110052
2
Council of the European Union: Economic, employment and fiscal policies: 2017 country-specific
recommendations. 11/07/2017 [cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/07/11-2017-country-specific-recommendations/
3
Council of the European Union: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2017 National
Reform Programme of the Czech Republic and delivering a Council opinion on the 2017 Convergence
Programme of the Czech Republic. Brussels, 12 June 2017 [cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9289-2017-INIT/en/pdf
4
Council of the EU: Economic and Financial Affairs Council, 11/07/2017. [cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/07/11/
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pro NPLs a restrukturalizace bankovního trhu.5 Rada rovněž přislíbila, že se tématu NPLs bude
na svých zasedáních pravidelně vracet.6
Ekonomický vývoj v Řecku
Komise navrhla Radě, aby pro Řecko ukončila proceduru při nadměrném schodku, jelikož podle
ní splnilo k tomuto nevyhnutné podmínky. V posledních letech se řecké vládě podařilo
konsolidovat veřejné finance a snížit negativní saldo z 15,1 % HDP v roce 2009 na přebytek
ve výši 0,7 % v roce 2016, přičemž se dle Komise jedná o udržitelný výsledek.
Podle místopředsedy Komise Valdise Dombrovskise je toto doporučení dalším z pozitivních
signálů o finanční stabilitě a ozdravení řecké ekonomiky. V případě, že Rada rozhodne o tomto
návrhu pozitivně, procedura při nadměrném schodku se bude vztahovat již pouze na tři
evropské země: Francie, Španělsko a Spojené království.7
Budoucnost financování EU
Pracovní skupina odborníků v oblasti politiky soudržnosti (High Level Group) v červenci
zveřejnila finální zprávu o zjednodušeném rámci pro evropské fondy po roce 2020,
tedy po skončení současného finančního rámce 2014-2020. Jedná se o příspěvek do obecné
diskuse o budoucnosti financování EU, kterou na konci června zahájila Komise.8 Podle zprávy
skupiny mívají místní úřady i podnikatelé při současném objemu pravidel častokrát problémy
s žádosti o finanční prostředky z evropských fondů. Současná pravidla tak podle zjištění skupiny
mají dobrou strukturu, jsou však komplikované a je potřeba je zjednodušit. Zpráva navrhuje
harmonizaci pravidel u různých fondů a nástrojů EU, tak aby příjemci evropských peněz mohli
pro jeden projekt žádat o financování z vícero zdrojů (např. z fondů EU i Evropského fondu
pro strategické investice).9 Ještě více zjednodušený by měl být podle skupiny rámec pro členské
země a regiony, při splnění kritérií jako např. spolehlivé systémy řízení a kontroly, významné
vnitrostátní spolufinancování motivující k spolehlivým, řádným a rozumným výdajům,
identifikace klíčových strukturálních reforem a zaměření na několik prioritních oblastí.10

5

Council of the EU: Council conclusions on Action plan to tackle non-performing loans in Europe. 11/07/2017
[cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-conclusionsnon-performing-loans/
6
EU finance ministers approve plan for bad loans. EUbusiness [online]. 13 July 2017 [cit. 13. 7. 2017]. Dostupné z
http://www.eubusiness.com/news-eu/ecofin-loans.12lk/
7
European Commisison: Commission recommends closing Excessive Deficit Procedure for Greece.
8
Koncem června publikovala Komise diskusní dokument týkající se budoucnosti financování EU, který navazuje
na Bílou knihu o budoucnosti Evropy. V něm diskutuje možné varianty financování v závislosti na pěti různých
scénářích vývoje EU prezentovaných v Bílé knize. Pro více informací viz např. European Commission: Reflection
paper on the future of EU finances. 28 June 2017 [cit. 14. 7. 2017]. Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
9
Evropská komise: Budoucnost financí EU: pracovní skupina představuje návrhy na zjednodušení přístupu
k evropským fondům. Brusel 11. července 2017 [cit. 14. 7. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-1921_cs.htm
10
European Commission: Future of EU finances: Proposals to simplify access to EU funds. 11 July 2017 [cit. 14. 7.
2017]. Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/future-eu-finances-proposals-simplify-access-eufunds-2017-jul-11_en
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Summit zemí G20
Počátkem července se v Hamburku uskutečnil summit zemí G20.11 Za EU se setkání účastnili
předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Ještě
před začátkem summitu představili předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské
komise Jean-Claude Juncker společné stanovisko týkající se hlavních otázek, jež by měly být
na summitu diskutovány. Mezi priority nadále patří problematika migrace, její sdílená
odpovědnost a boj proti terorismu a jeho financování. Hlavním úkolem zemí G20 je však
podle představitelů EU zajištění fungování globální ekonomiky, která bude silně, stabilně
a udržitelně růst a z jejího růstu budou těžit všechny skupiny obyvatel. Zástupci EU rovněž
podporují opatření pro podporu volného mezinárodního obchodu a investic, opatření
pro posílení daňové transparentnosti a boj proti daňovým únikům. Dalšími z prosazovaných
bodů jednání je reforma mezinárodního finančního systému, otázky z oblasti digitálního
prostředí např. ochrany dat nebo partnerství zemí G20 a Afriky.12
V závěrečné deklaraci potvrdili nejvyšší představitelé zemí G20 svůj společný cíl – silný,
udržitelný, vyvážený a inkluzivní růst a přijali Hamburský akční plán13 k jeho dosažení.
Byly přijaté konkrétní kroky týkající se zvyšování odolnosti (globálního finančního systému,
mezinárodní finanční architektury, daní a daňových systémů, zdravotních systémů), zlepšení
udržitelnosti (např. v oblasti energetiky a klimatu – potvrzení závazků Pařížské klimatické
dohody) a převzetí odpovědnosti (v oblasti migrace, afrického partnerství a korupce).14
Obchodní politika EU
Dohoda o ekonomickém partnerství s Japonskem (EU-Japan Economic Partnership Agreement)
Zástupci EU (předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise) a předseda
vlády Japonska Shinzo Abe oznámili dosažení politické dohody o hlavních prvcích dohody15
o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement) mezi EU a Japonskem.16
Dohoda o ekonomickém partnerství má být nejvýznamnější obchodní dohodou EU.
Dohoda odstraní převážnou část cel a poplatků a Japonsko otevře pro evropské firmy také
např. zemědělský trh, trh služeb, veřejných zakázek, na druhou stranu obsahem smlouvy má být
také přechodné období pro některá citlivá evropská odvětví jako např. automobilový průmysl.
Součástí dohody má být také stanovení vysokých standardů práce, bezpečnosti, ochrany

11

G20 vzniklo v roce 199 jako setkávání ministrů financí a guvernérů centrálních bank 19 zemí (největších
ekonomik) a zástupců EU (jednotného evropského trhu). První summit nejvyšších představitelů se uskutečnil
v roce 2008.
12
European Council: Joint letter of Presidents Donald Tusk and Jean-Claude Juncker on the upcoming G20
summit. 05/07/2017 [cit. 14. 7. 2017]. Dostupné z http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2017/07/05-tusk-juncker-joint-letter-g20/
13
G20 Hamburg Action Plan, 08 July 2017 [cit. 14. 7. 2017]. Dostupné z
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-hamburg-action-planen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
14
European Commission: G20 Leaders ́ Declaration: Shaping an interconnected world. Hamburg, 8 July 2017 [cit.
14. 7. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1960_en.htm
15
European Commission: EU-Japan trade agrément: text sof the agrément in principle. Brussels, 6 July 2017 [cit.
16. 7. 2017]. Dostupné z http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
16
EU and Japan reach agreement on historic free trade deal. EUbusiness [online]. 09 July 2017 [cit. 16. 7. 2017].
Dostupné z http://www.eubusiness.com/news-eu/japan-trade.67os/
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osobních údajů, životního prostředí a také kapitola o udržitelném rozvoji.1718 Podle dohody
bude smlouva obsahovat závazek k Pařížské dohodě o klimatu.19
Zatím se nedaří najít shodu na problematice řešení sporů s investory. EU prosazuje nový systém
nezávislého investičního soudu (Investment Court System, ICS)20, Japonsko podporuje tradiční
systém arbitráží. Text dohody ještě musí být dopracován, tak aby byl konečný text k dispozici
do konce roku, a následně také ratifikován. Platit by dle vyjádření zástupců EU a Japonska mohla
na počátku roku 2019.21
Komplexní obchodní a hospodářská dohoda s Kanadou CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement)
Zástupci EU a Kanady stanovili datum prozatímního uplatňování komplexní hospodářské a
obchodní dohody EU-Kanada CETA, a to na 21. září 2017. V tomto režimu budou uplatňovány
pouze ty části, které spadají do výluční pravomoci EU (tedy předběžná aplikace se netýká
např. systému řešení investičních sporů ICS, nebo oblasti některých finančních služeb). Smlouva
jako celek vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována národními státy EU.22

17

European Commission: EU and Japan reach agreement in principle on Economic Partnership Agreement.
Brussels, 6 July 2017 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1686&title=EU-and-Japan-reach-agreement-in-principleon-Economic-Partnership-Agreement
18
Evropská komise: Hlavní prvky dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Brusel 6 července
2017 [cut. 16. 7. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1903_cs.htm
19
Více k obsahu dohody viz Evropská komise: EU a Japonsko vyjednaly hlavní prvky dohody o hospodářském
partnerství. Brusel 6 července 2017 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-171902_cs.htm
20
ICS představuje návrh Komise pro nový systém řešení sporů mezi státy a investory, který by mohl nahradit
současný systém řešení sporů tzv. ISDS (Investor-to-State Dispute System). Nový systém ICS byl již zahrnut do
komplexní obchodní dohody EU s Kanadou CETA.
21
Japonsko se s EU dohodlo na volném obchodu. Zmizet má 90 procent dovozních poplatků. E15 [online]. 6.
Července 2017 [cit. 16. 7. 2017]. Dostupné z http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/japonsko-se-s-eu-dohodlona-volnem-obchodu-zmizet-ma-90-procent-dovoznich-poplatku-1334616
22
European Commisison: EU and Canada agree to set a date for the provisional application of the
Comprehensive Economic and Trade Agreement. Statement by Mr Jean-Claude Juncker, President of the
European Commission and Mr Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Brussels, 8 July 2017 [cit. 16. 7. 2017].
Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1959_en.htm
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