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Celoevropský důchodový produkt (PEPP)
V Evropském parlamentu se bude jednat o návrhu,1 který by usnadnil lidem odložení peněz
na starobní důchod. Cílem návrhu nařízení je poskytnout větší volbu lidem, kteří si chtějí ušetřit
na odchod do důchodu, a současně posílit trh s penzijním pojištěním. Podle Komise pouze 27 %
Evropanů ve věku 25 až 59 let má založenou jakoukoli z forem penzijního produktu.
Celoevropský důchodový produkt posílí plán odborů kapitálových trhů, protože pomůže
nasměrovat úspory na dlouhodobé investice. Měl by podporovat hospodářskou soutěž mezi
poskytovateli penzijních fondů, což jim umožní prodat penzijní produkty mimo jejich národní
trhy a poskytnout lidem, kteří spoří, větší volbu ohledně toho, jak a kde ukládat své úspory. PEPP
by pro osoby, které spoří, představoval následující výhody: více volby,2 větší ochranu klienta,
možnou změnu poskytovatele3. Poskytovatelé by měli ze systému tyto výhody: úspory
z rozsahu, širší dosah, přeshraniční distribuce.4
Deficit veřejných financí ve Francii klesl pod 3 % HDP
Francie snížila schodek pod referenční hodnotu 3% HDP EU.5 Rada zrušila své rozhodnutí
z dubna 2009 o existenci nadměrného schodku ve Francii. Členské státy jsou podle článku 126
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) povinny eliminovat nadměrný schodek veřejných
financí. Tento postup se používá, aby se udržely zdravé rozpočtové pozice. V době krize
podléhalo kontrole 24 členských států. V současné době do oblasti kontroly spadá pouze
Španělsko. Deficit veřejných financí ve Francii dosáhl v roce 2017 2,6 % HDP, což představuje
pokles z 3,4 % HDP v roce 2016. Hospodářská prognóza Komise z jara roku 2018 předpokládá
v roce 2018 deficit 2,3 % HDP, v roce 2019 2,8 % HDP. Strukturální saldo6 se v roce 2017 zlepšilo
o 0,5 % HDP. Kumulované zlepšení strukturálního salda od roku 2015 činilo 0,7 % HDP.
1

Pan-European pension product (PEPP)
Mohli by si vybrat mezi bezpečnou investiční variantou a možnostmi s různými profily rizikového výnosu.
3 Mohou mít právo přejít na poskytovatele, a to jak na domácího, tak zahraničního, a to po uplynutí minimálně pěti let od uzavření smlouvy
nebo od posledního přechodu. (Mohli by tak činit častěji, pokud to poskytovatel PEPP dovolí.) Poplatek za přechod bude omezen.
4
Pensions: Council agrees its stance on pan-European pension product, [cit. 19. 6. 2018]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/19/pensions-council-agrees-its-stance-on-pan-european-pensionproduct/
5 Francie podléhala postupu při nadměrném schodku od dubna 2009, kdy Rada vyzvala k nápravě schodku do roku 2012. Lhůta byla
prodloužena v prosinci 2009 do roku 2013, v roce 2013 do roku 2015 a v roce 2015 do roku 2017.
6
Saldo veřejných financí upravené o hospodářský cyklus a po odečtení jednorázových a jiných dočasných opatření.
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Poměr hrubého veřejného dluhu k HDP vzrostl v roce 2017 na 97,0 % z 96,6 % v roce 2016.
Hlavní příčinou je úprava stavu dluhu. V prognóze Komise z jara roku 2018 odhaduje, že poměr
dluhu klesne v roce 2018 a v roce 2019 na 96,4 %, respektive na 96,0 %, přičemž vysoký
nominální hospodářský růst převáží nad primárními deficity a úrokovými platbami.7
Řecko: Dokončení čtvrtého a závěrečného přezkumu a strategie růstu
Řecko splnilo všechny dohodnuté předchozí kroky závěrečného přezkumu programu
Evropského stabilizačního mechanizmu (ESM). Euroskupina zemi pochválila za významné úsilí,
které vynaložila v posledních letech. Řecko opouští program finanční pomoci. Jeho ekonomika je
silnější, je založena na zavedených fiskálních a strukturálních reformách. V reformách bude
nadále pokračovat, jelikož poskytují základ pro udržitelný růst s vyšší zaměstnaností a
vytvářením pracovních míst. V tomto vidí EU a Řecko budoucnost. Řecko se k tomuto zavázalo
a chce pokračovat v dokončení všech klíčových reforem přijatých v rámci programu ESM.
Zavázalo se k dokončení komplexní strategie růstu.8 Tato strategie má za cíl posílit dlouhodobý
růstový potenciál Řecka a zlepšit investiční klima. Zavedení ambiciózní strategie růstu a
obezřetné fiskální politiky bude klíčovými složkami udržitelnosti dluhu. V této souvislosti
Euroskupina vítá závazek Řecka udržet primární přebytek ve výši 3,5 % HDP do roku 2022, a poté
pokračovat v zajištění toho, aby fiskální závazky byly v souladu s fiskálním rámcem EU. Analýza
Evropské komise naznačuje, že to bude znamenat průměrný primární přebytek ve výši 2,2 %
HDP v období od roku 2023 do roku 2060. Euroskupina připomněla hodnocení udržitelnosti
dluhu s ohledem na dohodnuté referenční hodnoty pro hrubé potřeby financování.9 Zdůraznila,
že je důležité, aby bylo hodnocení založeno na realistických a opatrných předpokladech, s
přihlédnutím k fiskálnímu rámci EU.10
Evropský semestr
Doporučení k hospodářské a fiskální politice EU
Rada schválila návrhy doporučení a stanoviska k hospodářské a fiskální politice členských států
pro rok 2018. Jejich schválení je klíčovou etapou procesu Evropského semestru.11 Doporučení
se týkají hospodářských a daňových politik a politik zaměstnanosti a Rada je plánuje přijmout
dne 13. července 2018. V březnu Evropská rada schválila politické priority pro evropský semestr
v roce 2018. Komise navrhla ve svém roční analýze růstu podporu investic, provádění
strukturálních reforem, zajištění odpovědné fiskální politiky. S ohledem na politické pokyny,
které vydává Evropská rada vždy v březnu, členské státy každoročně předkládají v dubnu:
Národní reformní programy pro hospodářskou politiku. Tento makroekonomický scénář
reflektuje střednědobé hledisko, vnitrostátní cíle pro provádění strategie EU, možnosti

7

France's deficit below 3% of GDP, procedure closed , [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/06/22/france-s-deficit-below-3-of-gdp-procedure-closed/
8 Eurogroup reaches ‘historic’ deal on debt relief for Greece, [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.euractiv.com/section/economyjobs/news/eurogroup-reaches-historic-deal-on-debt-relief-for-greece/
9 Ve střednědobém horizontu by měla zůstat pod úrovní 15% HDP a pod 20% HDP, a zároveň zajistit, aby dluh zůstal trvale udržitelný.
10 Eurogroup statement on Greece of 22 June 2018, [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/
11
Evropský semestr zahrnuje souběžné sledování hospodářské, zaměstnanosti a fiskální politiky členských států v průběhu šestiměsíčního
období každý rok.
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vytváření pracovních míst a potenciální růst z krátkodobého hlediska.12 Rada následně schválila
návrh doporučení a stanovisek specifických pro jednotlivé země13 (CSR).14
Doporučení k hospodářské a fiskální politice pro ČR
Česká republika by měla v letech 2018 a 2019 podniknout zlepšení dlouhodobé fiskální
udržitelnosti, zejména důchodového systému. České republice jsou opakovaně vytýkány
nedostatky v postupech při zadávání veřejných zakázek. ČR by měla snížit administrativní zátěž
investic, včetně urychlení postupů udělování povolení infrastruktury. Měla by odstranit překážky
bránící výzkumu, vývoji a zejména zvýšením inovační kapacity domácích firem. Posílení
schopnosti vzdělávacího systému, která poskytuje kvalitní inkluzivní vzdělávání včetně podpory
učitelské profes, by mělo být samozřejmostí. Měla by podpořit zaměstnávání žen, méně
kvalifikovaných pracovníků a zdravotně postižených osob, včetně zlepšení účinnosti aktivní
politiky trhu práce.15
Přísnější kontroly DPH a nová směrnice
Směrnice o DPH
Dne 22. června 2018 přijala Rada směrnici, která stanoví, minimální standardní sazbu DPH
ve výši 15 %. Minimální standardní sazba zabrání nadměrné divergenci sazeb DPH v členských
státech. Tím se vyloučí riziko narušení hospodářské soutěže prostřednictvím nižších sazeb DPH,
které by měly dopad na přeshraniční nákupy a obchod. Minimální standardní sazba ve výši 15 %
se zachovala. Návrhy, které by měly nahradit stávající přechodné režimy DPH, jsou stále
diskutovány. Komise vydala návrhy v lednu a květnu 2018 a tato směrnice byla přijata na schůzi
Hospodářské a finanční rady.16
Boj proti daňovým únikům a podvodům v oblasti DPH
Rada diskutuje opatření na posílení správní spolupráce s cílem více předcházet podvodům
v oblasti DPH. Navrhované nařízení se zabývá nejrozšířenějšími formami přeshraničních
podvodů. Jeho cílem je zlepšit výměnu a analýzu informací, které daňové správy členských států
sdílí mezi sebou, stejně jako orgánů činných v trestním řízení. Posílit síť Eurofisc.17 Zavádí nové
nástroje pro spolupráci, například společné správní vyšetřování. Zlepšení spolupráce mezi
daňovými správami je nezbytné, jedině tak lze zabránit daňovým podvodům. Směrnice
napomůže ke ztrátám příjmů z oblasti DPH.18 Cílem návrhu na změnu nařízení 904/2010

12

Země eurozóny představují programy stability, zatímco členské státy, které nejsou členy eurozóny, představují konvergenční programy.
Programy stanovují střednědobé rozpočtové cíle, hlavní předpoklady o očekávaném hospodářském vývoji, popis opatření v oblasti fiskální
a hospodářské politiky a analýzu toho, jak změny ovlivní fiskální a dluhovou pozici.
13 CSR v roce 2018 jsou určeny pro 27 z 28 členských států EU. Pro Řecko CSR neexistuje, protože spadá pod politický dohled v rámci
programu ekonomických úprav.
14
Economic and fiscal policies: Country-specific recommendations approved, [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/economic-and-fiscal-policies-country-specific-recommendationsapproved/
15 Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2018 National Reform Programme of the Czech Republic and delivering
a Council opinion on the 2018 Convergence Programme of the Czech Republic , [cit. 15. 6. 2018]. Dostupné z:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9432-2018-INIT/en/pdf
16 VAT minimum standard rate set permanently at 15%, [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/06/22/vat-minimum-standard-rate-set-permanently-at-15/
17
Síť vnitrostátních daňových úředníků pro výměnu informací o podvodech v oblasti DPH.
18 Dle Komise nebylo řádně odvedeno za rok 2015 pouze na DPH zhruba 152 miliard EUR. Pokud jde o přeshraniční podvody, odhady přinesly
roční ztráty na 50 miliard EUR.
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je krátkodobá eliminace podvádění, až do zavedení definitivního systému DPH.19 Návrhy
na nahrazení stávajících přechodných ustanovení o DPH definitivním systémem se v současné
době projednávají. Návrh nařízení má za cíl odstranit nedostatky zjištěné ve zvláštní zprávě
Účetního dvora z března 2016. Zvláštní opatření se zaměří na nejrozšířenější formy
přeshraničních podvodů: podvody chybějícího obchodníka nebo karuselové podvody, kdy
je zboží zakoupeno a následně prodáno bez zaplacení DPH. Návrh neopomene ani podvody
v s ojetými automobily nebo zneužívání režimu pro dovoz zboží bez DPH. Účetní dvůr zjistil,
že prevenci proti podvodům s DPH brání nedostatek srovnatelných údajů a ukazatelů.20
Zapojení rodičů s malými dětmi do pracovního procesu
EU diskutuje o nových pravidlech, která pomohou nastolit rovnováhu pracovního a soukromého
života rodičů a pečovatelů. Rada schválila svou vyjednávací pozici ke směrnici o rovnováze mezi
pracovním a soukromým životem pro rodiče a pečovatele, a zahájí jednání s Evropským
parlamentem. S touto směrnicí bude EU usnadňovat mužům a ženám pečovat o děti
či o příbuzné, a pokračovat v kariéře. Cílem je skloubit pracovní a soukromý život, dovolenou a
flexibilní pracovní podmínky pro rodiče a pečovatele. Směrnice by měla podpořit čerpání
rodinných dávek na dovolenou mužů, což pomůže zvýšit účast žen na trhu práce. Směrnice by
zavedla nové minimální normy pro otcovskou dovolenou, přičemž otcové by mohli mít v době
narození dítěte dovolenou nejméně 10 pracovních dnů, a to na úrovni definované dotyčným
členským státem. Byla by také aktualizována minimální norma pro rodičovskou dovolenou,
která by zachovala stávající právo na 4 měsíce, avšak se dvěma nepřevoditelnými měsíci,
přičemž minimálně 1,5 měsíce by mělo být vyplaceno na úrovni stanovené daným členským
státem. Směrnice by zavedla individuální nárok na péči o děti, který dříve nebyl uznán na úrovni
EU. Rozšířila by právo požadovat flexibilní pracovní podmínky pro rodiče dětí mladších osmi let,
stejně jako pro pečovatele.21
Jednotný digitální trh
Evropský parlament, Rada a Evropská komise dosáhly politické dohody o nových pravidlech,
která umožní uchovávání a zpracovávání údajů kdekoli v EU bez neodůvodněných omezení. Tato
nová pravidla napomohou vytvoření konkurenceschopné ekonomiky založené na datech v rámci
jednotného digitálního trhu. Nová pravidla by měla odstranit překážky bránící volnému pohybu
údajů a oživit evropské hospodářství tím, že do roku 2020 vygenerují hospodářský růst
v odhadované výši až 4 % HDP. Nová pravidla pro volný pohyb neosobních údajů zajistí volný
pohyb údajů přes hranice,22 dostupnost údajů pro regulační kontrolu, podpoří tvorbu kodexů
chování pro cloudové služby.23

19

Dohoda byla uzavřena na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Nařízení bude přijato bez dalších diskusí poté, co Evropský
parlament vydá své stanovisko.
20 VAT fraud: Agreement on measures to boost administrative cooperation, [cit. 22. 6. 2018]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/vat-fraud-agreement-on-measures-to-boost-administrativecooperation/
21
Leave and flexible work for parents and carers: Council agrees general approach on the draft directive on work-life balance,
[cit. 21. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/21/leave-and-flexible-work-for-parentsand-carers-council-agrees-general-approach-on-the-draft-directive-on-work-life-balance/
22 Stanoví rámec pro uchovávání a zpracování údajů v celé EU. Členské státy budou mít povinnost oznámit Komisi veškerá zbývající nebo
plánovaná omezení týkající se lokalizace dat v rámci vymezených konkrétních situací při zpracování údajů veřejnými orgány.
23
Jednotný digitální trh: politická dohoda o volném pohybu neosobních údajů v EU, [cit. 19. 6. 2018]. Dostupné z:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_cs.htm
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Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 6. do 30. 6. 2018
Investice v rámci programu EaSI
Evropský investiční fond a Erste Group podepsaly dohodu na částku 50 milionů EUR
na financování sociálních podniků v Rakousku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku,
Rumunsku, Slovensku a Srbsku. Dohoda byla podepsaná v rámci programu EU pro zaměstnanost
a sociální inovace (EaSI).24 Banky Erste Group ve všech sedmi státech mohou nyní poskytovat
půjčky za snížené úrokové sazby a s nižšími požadavky pro sociální podniky a neziskové
organizace. Sociální podnikatelé a neziskové organizace budou mít možnost využívat půjčky se
sníženou úrokovou sazbou a s nižšími požadavky na kolaterál v rámci programu podporovaného
EU. Skupina bude financovat inovativní, sociálně orientované organizace působící ve
vzdělávacích, zdravotních a sociálních službách nebo zaměstnávající znevýhodněné skupiny.25
Obchodní politika
Spolupráce EU s Čínou
EU a Čína vyjádřily podporu mnohostrannému obchodnímu systému založenému na pravidlech
včele se Světovou obchodní organizací (WTO). Mezi probíraná témata patřila globální
ekonomická správa, podpora mnohostranného obchodního systému, otázky obchodu
a investování, digitální ekonomika, spolupráce v oblasti klimatu a životního prostředí
a propojenost.26 Čína potvrdila závazek přistoupit k Dohodě o vládních zakázkách WTO. Čína
se musí vypořádat s nadměrnou kapacitou v odvětvích, jako je výroba oceli a hliníku a dále musí
zamezit vzniku nadměrné výroby v dalších oblastech, včetně odvětví vyspělých technologií,
na které se vztahuje strategie Made in China 2025. EU a Čína uvedli, že na nadcházejícím
summitu by mohlo dojít k podpisu memoranda o porozumění o oběhovém hospodářství,
memoranda o porozumění pro systém obchodování s emisemi a partnerství v oblasti oceánu,
které bude zahrnovat rybolov.27

24

Systém záruk EaSI byl spuštěn v červnu roku 2015 a je financován Evropskou komisí a řízen Evropským investičním fondem. Sociální
podniky, které chtějí požádat o půjčku v rámci EaSI, mohou kontaktovat pobočky Erste Bank Group v jedné ze sedmi zemí.
25 The European Investment Fund and Erste Group sign a EUR 50 million deal to finance social enterprises in Austria, Croatia, the Czech
Republic, Hungary, Romania, Slovakia and Serbia, [cit. 19. 6. 2018]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/news/europeaninvestment-fund-and-erste-group-sign-eur-50-million-deal-finance-social-enterprises-austria-croatia-czech-republic-hungary-romaniaslovakia-and-serbia-2018-jun-19_en
26 EU a Čína se dohodly na založení pracovní skupiny, která bude spolupracovat na konkrétní reformě, aby WTO pomohla reagovat na nové
výzvy a dále rozvíjet pravidla v klíčových oblastech pro vytváření rovných podmínek na světové úrovni, jako jsou například průmyslové
subvence.
27
EU a Čína diskutovaly o svých ekonomických a obchodních vztazích na 7. zasedání hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni,
[cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4281_cs.htm
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