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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské
investiční bance - Roční analýza růstu na rok 2018
KOM(2017) 690 v konečném znění, kód Rady 14826/17
ZPRÁVA
Společná zpráva Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise
o roční analýze růstu 2018
KOM(2017) 674 v konečném znění, kód Rady 14812/17


Právní základ:
Dokumenty informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
27. 11. 2017 (KOM(2017) 690)
4. 12. 2017 (KOM(2017) 674)



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokumenty nelegislativní povahy, které
nepodléhají schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jejich přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 5. prosince 2017, doručené do výboru pro evropské záležitosti
dne 16. ledna 2018 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokumenty informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Každoročně jsou v rámci šestiměsíčního období tzv. evropského semestru analyzovány rozpočtové
a strukturální politiky s cílem odhalit rodící se makroekonomické nerovnováhy a další
nesrovnalosti. Komise zahajuje evropský semestr v listopadu předložením tzv. roční analýzy růstu,
ve které představí priority EU pro nadcházející rok v oblasti rozpočtové a hospodářské politiky a
politiky zaměstnanosti a formuluje strategická doporučení. Komise společně s roční analýzou růstu
také předkládá zprávu mechanismu varování, která určuje členské státy, u nichž by měl být
proveden hloubkový přezkum za účelem posouzení, zda jsou postiženy nerovnováhami, které
vyžadují přijetí politických opatření.1 Součástí balíčku roční analýzy růstu je také návrh společné
zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která poskytuje roční přehled klíčových ukazatelů
zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě, jakož i reformních opatření členských států.

1

Přezkum se v tomto roce týká těchto 12 zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Francie, Německo, Irsko, Itálie,
Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.
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Obsah a dopad:
Roční analýza růstu na rok 2018
Roční analýza růstu představuje hospodářské a sociální priority pro EU a členské země na
nadcházející rok. Mezi hlavní priority v rámci Roční analýzy růstu na rok 2018 patří podpora investic
a zvýšení produktivity za účelem dosažení dlouhotrvajícího růstu a konvergence mezi členskými
státy.
Komise hodnotí vývoj ekonomiky EU v posledním roce a půl pozitivně: nezaměstnanost klesá2, stav
veřejných financí se zlepšuje a investice se zvyšují. To může opět nastartovat hospodářskou a
sociální konvergenci zemí. Navzdory pozitivnímu vývoji je však potřeba podle Komise dále
pokračovat v reformním úsilí tak, aby se evropské hospodářství stalo odolnějším vůči krizím,
stabilnějším při reakci na ekonomické otřesy a také inkluzivnějším. Stále je totiž mnoho lidí bez
zaměstnání, výše investic je navzdory růstu nedostatečná, mzdy rostou pouze pomalu, trh práce
stagnuje a jádrová inflace je v některých zemích eurozóny pořád nízká. Fiskální politiky by proto
měly reagovat na tuto situaci a snažit se najít rovnováhu mezi snižováním veřejného dluhu a
podporou oživování hospodářství. Pomoci k dosažení stanovených cílů má podle Komise také
dokončení Hospodářské a měnové unie (HMU). Předseda Evropské komise Jean Claude Juncker již
v projevu o stavu Unie v září 2017 představil plán na vybudování EU jednotnější, silnější a
demokratičtější a v prosinci Komise představila komplexní balíček opatření pro dotvoření HMU.
Nový evropský semestr ekonomické, sociální a fiskální koordinace bude začínat v kontextu silné
hospodářské aktivity v EU i v eurozóně a při nízké nezaměstnanosti. Komise jako jednu ze svých
priorit stanovuje zajistit, aby současný ekonomický růst trval a přinášel výhody všem členům
společnosti. Pokračovat by měl tzv. magický trojúhelník podpory investic, provádění strukturálních
reforem a zajišťování odpovědných fiskálních politik.
1. Podpora investic
Růst investic je klíčový pro růst ekonomiky, a proto Komise považuje za nutné pokračovat
v reformách, které investice podpoří a aktivují veřejné finanční prostředky s cílem mobilizace
soukromých investic, zlepšení podnikatelského prostředí, zjednodušení daňového systému (aby
byl příznivější pro investice), zefektivnění veřejné správy a posílení flexibility jak trhu práce, tak
trhu zboží. Podpora investic se týká téměř všech oblastí hospodářství.
Efektivní veřejné instituce jsou klíčové nejen pro využívání evropských finančních prostředků, ale
země s efektivnější veřejnou správou bývají také odolnější vůči vlivům hospodářských cyklů a
výpadkům produkce. Tato oblast se však netýká pouze konkrétní infrastruktury investic, ale také
např. otázek boje s korupcí, zlepšování nezávislosti, kvality a účinnosti soudnictví nebo zavádění
účinných insolvenčních rámců.
Stále není dokončena integrace finančních trhů, která by vedla jak ke sdílení, tak také ke snížení
rizik, což je klíčová otázka zejména pro země eurozóny. Komise proto apeluje na dokončení
bankovní unie, konkrétně na přijetí společného jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a
společného systému pojištění vkladů, které podle Komise povedou k posílení makro-finanční
stability. Potenciál pro zvýšení přístupu k alternativním zdrojům financí v sobě podle Komise skrývá
také unie kapitálových trhů. Negativní dopad na růst investic stále má vysoký podíl úvěrů v selhání,
který však pomalu klesá. Komise však doporučuje urychlené provádění Akčního plánu o úvěrech
v selhání z července 2017. V rámci posilování integrace finančních toků je podle Komise také
potřeba zajistit větší transparentnost kapitálových toků, a to především s cílem boje proti vyhýbání
se daňovým povinnostem, zlepšení mezinárodního daňového rámce, a tedy zajištění
spravedlivého celosvětového zdanění. Komise podporuje investice také prostřednictvím
2

Míra nezaměstnanosti je nejnižší za posledních 8 resp. 9 let.
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vyjednávání nových obchodních dohod a otevírání nových trhů. Potenciál podpořit produktivitu
práce a růst zaměstnanosti mají podle Komise také investice zvyšující udržitelnost životního
prostředí, proto Komise plně podporuje přechod na oběhové hospodářství.
Komise také apeluje na co nejlepší využívání rozpočtových prostředků EU a členských států.
Komise uvádí, že krize, kdy byly národní rozpočty pod velkým tlakem, ukázala, že rozpočet EU je
významným zdrojem investic, významnou úlohu sehrál také nedávno vytvořený Evropský fond pro
strategické investice (EFSI). V rámci investičního plánu pro Evropu se od listopadu 2017
mobilizovalo již 251,6 mld. eur, což představuje 79,8 % původního cíle. Nařízení o EFSI 2.0
prodloužilo jeho fungování až do roku 2020 s cílem mobilizace soukromých a veřejných investic až
do výše 500 mld. eur. Investice by podle Komise měly směřovat především tam, kde mohou zvýšit
potenciální růst ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jako jsou investice do lidského
kapitálu a infrastrukturních projektů. Zásadní pro začlenění lidí na trh práce a snižování chudoby
jsou investice do kvalitního vzdělávání, odborné přípravy, růstu produktivity práce a aktivních
politik trhu práce. S pracovním trhem také souvisí zajištění rovných příležitostí pro všechny, k čemu
je nutná podpora dostupných, přístupných a kvalitních služeb, jako je péče o děti, zdravotnictví,
bydlení, vzdělávání ad.
2. Provádění strukturálních reforem
Strukturální reformy zohledňující distribuční účinky na různé regiony a společenské skupiny jsou
klíčové pro budoucí zvládnutí ekonomických otřesů a vytvoření podmínek pro rychlé ekonomické
oživení. Komise také uvádí, že při implementaci reforem je důležitá také jejich odpovídající
návaznost a vhodná kombinace. Opatření a reformy prováděné v rámci dobře promyšlených balíků
mají zpravidla lepší výsledky. Od roku 2017 mají členské země k dispozici také nový nástroj na
podporu úsilí v oblasti strukturálních reforem: Program na podporu strukturálních reforem. Ten
poskytuje členským zemím technickou podporu3 při provádění reforem potřebných ke zvyšování
konkurenceschopnosti a růstu investic. Strukturální reformy by měly především v zemích eurozóny
vést k většímu sbližování a začleňování s cílem posílení ekonomické odolnosti. Nedávná finanční a
hospodářská krize totiž poukázala na to, že nedostatečná odolnost jedné ekonomiky eurozóny
může jednoduše ovlivnit ekonomickou situaci také v dalších zemích. Komise doporučuje zaměřit
strukturální reformy především do oblastí trhu práce a sociálního zabezpečení, rovných příležitostí
a přístupu na trh práce, vytváření pracovních míst a spravedlivých pracovních podmínek, sociální
ochrany a inkluze a inovací a konkurenceschopnosti.
V oblasti podpory dobře fungujících trhů práce a moderních systémů sociálního zabezpečení
Komise zdůrazňuje potřebu využití výhod globalizace a technického pokroku, které vytvářejí nové
příležitosti ke zvyšování produktivity, podpoře podnikání, tvorbě pracovních míst a zvyšování
životní úrovně. Je nutné se zaměřit na problém nezaměstnanosti mladých, která je pořád vysoká,
především v některých zemích eurozóny4, a podpořit tak jejich vstup na pracovní trh. Jinak může
mít tento fenomén dalekosáhlé důsledky na ekonomický vývoj, ale i sociální a zdravotní systémy
do budoucna. Do reformního procesu by měli být podle Komise zapojeni také sociální partneři.
V oblasti rovných příležitostí a přístupu na trh práce je potřeba implementovat vhodné aktivní
politiky trhu práce, které povedou ke snížení právě vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a také ke
snižování dlouhodobé nezaměstnanosti. Především je potřeba zaměřit se na pomoc lidem při
získávání dovedností, jež trh práce potřebuje. Komise poukazuje např. na to, že 90 % všech
3

Jedná se o technickou podporu reforem v oblastech správy věcí veřejných a veřejné správy, správy veřejných financí,
podnikatelského prostředí, trhů práce, zdravotních a sociálních služeb, finančního sektoru a přístupu k financování.
4
Více informací o výše míry nezaměstnanosti mladých v jednotlivých členských zemích EU lze nalézt v přehledech
Parlamentního institutu Eurozóna+ pod názvem Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik, které jsou dostupné
z http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
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pracovních míst vyžaduje digitální dovednosti, avšak odhadem méně než polovina občanů tyto
dovednosti má. Kvalitní vzdělávání a odborná příprava mají být rovněž dostupné pro všechny. Dnes
je kvalitní vzdělávání častokrát propojeno se socioekonomickým prostředím, a tudíž je potřeba
pokračovat v inkluzi a vytvořit prostředí, kde budou mít všichni rovný přístup ke vzdělávání.
Strukturální reformy mají cílit také na vytváření pracovních míst a spravedlivých pracovních
podmínek. Komise také navrhuje přesun daňové zátěže ze zdanění práce do jiných oblastí, což by
podpořilo zaměstnávání nových pracovníků. Z pohledu zvyšování zaměstnanosti je důležité
podporovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, a to především podporou politik
např. v oblastech péče o děti, přístupu ke zdravotní péči, bydlení a dalších. V zemích, které se
potýkaly nebo potýkají s největším množstvím přílivu uprchlíků a migrantů, je potřeba nahradit
krátkodobé úsilí o jejich začlenění dlouhodobými strategiemi.
Řešit nerovnosti a chudobu lze pomocí reforem v oblasti sociální ochrany a začleňování. Je potřeba
se také zamyslet nad současnými systémy sociální ochrany vzhledem ke změně forem zaměstnání.
Stále rostoucí podíl tzv. nezávislých pracovníků nemá v případě nezaměstnanosti nárok na sociální
podporu. Problémem stále zůstává otázka udržitelnosti a přiměřenosti důchodových systémů, a
to vzhledem k stárnoucímu evropskému obyvatelstvu. S tím souvisí také zvýšený tlak na zdravotní
systémy a systémy dlouhodobé péče.
Další část reforem má být zaměřena na oblast inovací a konkurenceschopnosti ekonomik EU. Ty
se mají týkat téměř všech hospodářských oblastí. Průmysl nutně potřebuje další inovace, aby
docházelo ke snižování nákladů, ale také růstu produktivity práce. Podobně je potřeba postupovat
také v oblasti služeb, kde je však zatím nutné se za měřit na snižování současných omezení (např.
regulační nebo administrativní překážky), které povede k navýšení produktivity odvětví.
3. Odpovědné fiskální politiky
Fiskální politika musí být přizpůsobena situaci v jednotlivých zemích. Stav veřejných financí se
celkově zlepšuje, stále však jsou v EU země, které by v souvislosti se snižováním uvolňování
měnové politiky mohly čelit negativním finančním nákladům. Udržitelná fiskální politika by proto
měla balancovat mezi snižováním dluhu, tedy fiskální odpovědností, a na druhou stranu by neměla
jít proti současnému oživení ekonomiky. Komise proto navrhuje pro eurozónu jako celek v roce
2018 obecně neutrální orientaci fiskální politiky.
Vlády zemí EU by se měly soustředit na zefektivnění výběru daní a spravedlivější zdanění. K tomu
lze dojít vícero cestami. Reformy veřejné správy mohou rychle snížit náklady. Zlepšení
infrastruktury veřejných zakázek může mít rovněž pozitivní dopad. Efektivní a spravedlivé daňové
systémy mohou být podpořeny také zvýšením jejich transparentnosti. Je potřeba také kriticky
zhodnotit veřejné výdaje a jejich reálné dopady a výsledky.
4. Další kroky
Členské státy by měly zohlednit priority předložené Komisí ve svých vnitrostátních politikách,
především při stanovování národních programů reforem. Měly by rovněž urychlit provádění svých
programů reforem a současně plně využívat příležitosti na unijní úrovni. Komise bude rovněž
pokračovat v dialogu s členskými zeměmi v rámci evropského semestru tak, aby došlo
k vzájemnému pochopení v nejdůležitějších otázkách a ke stanovení priorit v nadcházejících
doporučeních pro jednotlivé země. V opatřeních prováděných členskými státy by mělo být
zohledněno také vyhlášení evropského pilíře sociálních práv, který položil základ pro konsolidaci
společného přístupu k ochraně a rozvoji sociálních práv v celé EU. Komise také vyzývá, aby se do
reformního procesu zapojili také vnitrostátní sociální partneři a parlamenty.
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Návrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti
Společná zpráva o zaměstnanosti je součástí podzimního balíčku, který zahrnuje roční analýzu
růstu zahajující cyklus evropského semestru. Poskytuje přehled vývoje v oblasti zaměstnanosti a
sociální oblasti v Evropě včetně reformních opatření členských států. Aktuální vydání zprávy na rok
2018 rovněž hodnotí výkonnost členských států ve vztahu k evropskému pilíři sociálních práv, který
byl podepsán 17. listopadu 2017.
V návrhu společné zprávy se konstatuje, že situace na trhu práce a v sociální oblasti se v kontextu
hospodářského oživení zlepšuje. Došlo k oživení vytváření pracovních míst a rostla zaměstnanost,
přičemž např. ve druhém čtvrtletí roku 2017 byla zaznamenána nejvyšší úroveň zaměstnanosti
v historii EU. Zlepšily se také další ukazatele trhu práce. Pokračuje snižování nezaměstnanosti, a to
i nezaměstnanosti mladých (která však stále zůstává vysoká) a dlouhodobé nezaměstnanosti.
Dochází k celkovému zlepšování finanční situace domácností, snižuje se podíl osob ohrožených
chudobou nebo sociálním vyloučením a klesá příjmová nerovnost.
Situace se zlepšuje ve všech zemích, ale nadále přetrvává vysoká úroveň nerovností. Např. úroveň
míry nezaměstnanosti se pohybuje od 3,1 % v České republice po 21,6 % v Řecku (2. čtvrtletí 2017).
Problémem je také nedostatečné využití pracovní síly. Úroveň zaměstnanosti roste rychleji než
počet odpracovaných hodin. Důvodem může být např. nadále vysoký podíl (nedobrovolné) práce
na částečný úvazek. Problémem trhu práce je rovněž nízká míra přechodu ze smluv na dobu
určitou na smlouvy na dobu neurčitou, společně s vysokým podílem časově omezených pracovních
smluv. Ve většině zemí také přetrvává pouze pomalý růst mezd, a to z důvodu stále utlumeného
pracovního trhu, nízké produktivity a nízkých inflačních očekávání. Zpráva proto oceňuje kroky vlád
v některých zemích směrem ke zlepšení reakce mezd na zlepšující se hospodářskou situaci. Za
důležité je považováno především zavedení transparentního systému stanovování minimálních
mezd.
Trh práce čelí významným výzvám, jež jsou spojeny se stárnutím obyvatelstva a nerovnoměrně
rozloženým růstem zaměstnanosti mezi skupiny obyvatel. Stárnutí obyvatelstva sice představuje
tlak na mladou generaci, ta však na druhou stranu čelí problémům již při vstupu na pracovní trh.
Je proto potřeba navyšovat zaměstnanost, prodlužovat pracovní dobu a zvyšovat produktivitu. Na
trhu práce stále přetrvávají rozdíly v zaměstnanosti mezi pracovníky s vyšší a nižší kvalifikací, proto
je potřeba zaměřit se na investice do vzdělávání. Podobně navzdory rostoucí zaměstnanosti žen
stále přetrvávají rozdíly především u matek, které se setkávají jak s nerovností při ohodnocení, tak
také s nerovnostmi v případě jejich zájmu pracovat více. Tyto a další nerovnosti spojené s vyšším
podílem zaměstnání na zkrácené úvazky nebo přerušení práce se následně přetavují do nižšího
důchodu. Je proto potřeba při reformních snahách dbát na vyváženost mezi pracovním a
soukromým životem, podpořit cenově dostupnou a kvalitní péči o děti anebo flexibilní pracovní
dobu apod. Zaměřit se je potřeba také na otázky spojené s vyšší mírou nezaměstnanosti starších
lidí, mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných.
Klíčovými pro trh práce do budoucna jsou reformy, které povedou k modernizaci a ke kvalitnímu
inkluzivnímu vzdělávání. Reformy trhu práce by měly být zaměřeny především na vhodnou
kombinaci flexibility a zároveň jistoty v zaměstnání a během přechodu mezi zaměstnáními.
Prioritou zůstává také zajištění udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení a podpora kvalitní
zdravotní péče.
Česká republika byla zařazena mezi země s hodnocením nejlepší, co se týče míry nezaměstnanosti,
míry ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením a míry příjmové nerovnosti. Kriticky si stojí
Česká republika např. v dostupnosti formální péče o děti, což má negativní dopad na zaměstnanost
žen. Např. v průměru je míra zaměstnanosti žen s alespoň jedním dítětem ve věku do šesti let o 9%
nižší, než míra zaměstnanosti žen bezdětných, přičemž v České je tento rozdíl větší než 30%.
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Stanovisko vlády ČR:
ČR obecně souhlasí s výzvami a prioritami, které jsou v roční analýze růstu 2018 uvedeny a oceňuje
vyvážený přístup EK k hospodářským a sociálním záležitostem a otázkám zaměstnanosti. Má pouze
malé výhrady k některým částem roční analýzy růstu na rok 2018.
ČR souhlasí s významem bankovní unie a kapitálové unie pro posilování hospodářské odolnosti a
udržitelnosti veřejných financí, shledává však, že pokud jde o dokončení bankovní unie, text roční
analýzy růst na rok 2018 nezohledňuje adekvátním způsobem Závěry Rady z června 2016, které
indikují, že snižování rizik by mělo předcházet jejich sdílení. Pro ČR je také důležité, aby dokončení
bankovní unie neohrozilo integritu vnitřního trhu.
ČR také podporuje provádění strukturálních reforem na podporu investic, které zvýší produktivitu
práce a konkurenceschopnost zemí EU. ČR souhlasí s tlakem na fiskálním odpovědnost, zároveň
se sama zaměřuje především na zavádění opatření v oblasti spravedlivějšího a efektivnějšího
zdanění. ČR je toho názoru, že sociální a hospodářská konvergence je cílem celé EU, nejen
eurozóny.
S návrhem společné zprávy o zaměstnanosti vláda v obecné rovině souhlasí. Vítá především důraz,
který Komise klade na řešení dopadů digitalizace, modernizaci systémů vzdělávání a podporu
zaměstnanosti žen a aktivního stárnutí.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Roční analýzou růstu 2018 se již průběžně zabývají jak jednotlivé formace Rady, tak Evropský
parlament. 19. – 20. února 2018 proběhne tzv. Evropský parlamentní týden, v jehož rámci bude
hlavním bodem diskuse nad Roční analýzou růstu 2018 a evropským semestrem obecně za účasti
nejvyšších představitelů Rady, Komise a Evropského parlamentu spolu se zástupci vnitrostátních
parlamentů. Následně budou členské státy hledat shodu nad navrženými prioritami pro
nadcházející rok a Evropská rada vydá strategická vodítka s výzvou členským státům, aby zahrnuly
stanovené priority do svých národních programů reforem a do programů stability (u členů
eurozóny), resp. konvergenčních programů (u nečlenů eurozóny). Evropská rada též posoudí
pokrok jednotlivých členských států, jehož dosáhly na základě doporučení z předchozího roku. Na
to naváže Komise zpracováním letošních specifických doporučení pro členské státy (CountrySpecific Recommendations), která bude schvalovat Rada ECOFIN ve složení ministrů financí a
potvrzovat Evropská rada (červen 2018).



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 31. 1. 2018 a usnesením č. 17 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í sdělení Komise – Roční analýza růstu na rok 2018 (KOM(2017) 690
v konečném znění) a společnou zprávu Komise a Rady o zaměstnanosti (KOM(2017) 674).
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