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1. ÚVOD 

Evropská rada se v roce 2010 dohodla na komplexní reakci na problémy, kterým v 
současné době Evropa čelí: strategii Evropa 2020. Tato strategie se ve stávajících 
podmínkách stala relevantnější víc než kdykoliv předtím. HDP v EU sice rostl v prvním 
čtvrtletí roku 2011, avšak od té doby došlo k podstatnému zpomalení. Nyní se očekává, 
že se ke konci roku hospodářský růst prakticky zastaví1. V eurozóně situaci umocňuje 
pokračující krize státního dluhu a přetrvávající nestabilita v bankovním sektoru. V této 
situaci jak domácnosti, tak podniky ztrácí důvěru, a proto omezují spotřebu a investice. 
Při napjatých veřejných financích navíc existuje velmi malý prostor k další expanzivní 
fiskální politice na podnícení růstu. 

Tato situace těžce dopadá na vyhlídky na budoucí růst, má rozsáhlé negativní účinky na 
podnikání, na trh práce – přičemž postiženi jsou zejména mladí lidé a osoby s nízkou 
kvalifikací, a na příjmovou i výdajovou stranu veřejných financí. Ve stejné době v 
globálním prostředí narůstá konkurence a rozvíjející se ekonomiky stoupají po 
technologickém žebříku.  

EU musí tváří v tvář nejhlubší hospodářské krizi od svého založení zdvojnásobit své úsilí 
o urychlení růstu, produktivity a tvorby pracovních míst. Již nelze činit rozdíl mezi 
krátkodobými a dlouhodobými hledisky, protože dlouhodobé vyhlídky mají 
bezprostřední krátkodobý dopad na výpůjční náklady (úroky) zemí. Dlouhodobé reformy 
se musí provádět souběžně s krátkodobými opatřeními. 

Strategie Evropa 2020 klade správně důraz na to, že je potřeba objevit nové cesty růstu, 
které mohou vést k inteligentní a udržitelné ekonomice podporující začlenění, cesty, 
které mohou překlenout strukturální nedostatky evropského hospodářství, zlepšit jeho 
konkurenceschopnost a produktivitu a podpořit udržitelné sociálně tržní hospodářství. 

Tato strategie vymezuje, čeho chce EU dosáhnout do roku 2020 těmito pěti hlavními cíli: 
75% populace EU ve věku 20–64 by mělo být zaměstnáno; 3 % HDP EU by měly být 
investovány do výzkumu a vývoje; mělo by být dosaženo cílů 20/20/20 v oblasti 
klimatu/energetiky. Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém by měl být 
pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout prvního stupně 
terciární nebo srovnatelné úrovně vzdělání. Z chudoby a sociálního vyčlenění by mělo 
být vymaněno nejméně 20 milionů osob. Tyto cíle jsou vzájemně propojeny a zcela 
zásadní pro dosažení celkového úspěchu, přičemž k jejich naplnění je zapotřebí, aby 
všechny členské státy vyvinuly soustředěné úsilí za podpory opatření na úrovni EU. 

Strategie Evropa 2020 tvoří součást evropského semestru. Tento proces posílené 
hospodářské koordinace byl zahájen na počátku roku 2011. Na základě národních 
programů reforem a programů stability a konvergenčních programů uzavřela Rady první 
semestr v červenci tím, že přijala soubor doporučení pro jednotlivé země, která 
zdůrazňují, v jakých oblastech je zapotřebí učinit další opatření2. V těchto doporučeních 
bylo uvedeno, že je potřeba posílit strukturální reformy, aby se uvolnil růstový potenciál 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 
2 KOM(2011) 400, 7.6.2011. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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Evropy a současně byla věnována zvláštní pozornost otevření trhů se službami, zlepšení 
regulačního prostředí, zajištění přístupu k financování a podpoře energetické účinnosti3. 
Nyní by mělo být prioritou provedení těchto doporučení v jednotlivých zemích. 

2. POKROK V NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ STRATEGIE EVROPA 2020 

Splnění cílů strategie Evropa 2020 může podstatně zvýšit růstový potenciál členských 
států. V dané chvíli však závazky členských států stanovené v jejich národních 
programech reforem z jara 2011 nedostačují k tomu, aby bylo dosaženo většiny cílů na 
úrovni EU, a to zejména v oblasti energetické účinnosti4. Na základě posledních 
dostupných statistických údajů bylo určitého pokroku při naplňování cílů na úrovni EU 
dosaženo pouze v oblasti vzdělání. 

• Cíl u vzdělání: Na základě dnešních vnitrostátních závazků nebude splněn 
celkový cíl EU týkající se předčasného ukončování školní docházky. 
Vnitrostátní cíle naznačují, že do roku 2020 bude dosaženo míry 10,5 % osob 
předčasně opouštějících vzdělávací systém, a tudíž nebude splněn společný 
evropský cíl, který činí 10 %. V rámci EU činila v roce 2010 tato míra v průměru 
14,1% oproti 14,4 % v roce 2009. Za tímto údajem se však skrývají značné 
rozdíly mezi zeměmi a uvnitř zemí. Co se týče dosažení terciární úrovně 
vzdělání (u osob ve věku 30 až 34 let), kumulativní účinek splnění stávajících 
vnitrostátních cílů stanovených členskými státy by sám o sobě vedl pouze 
k 37 % osob s terciární úrovní vzdělání v roce 2020. Avšak míra dosažení 
vzdělání na terciární úrovni v EU se zvýšila z 32,3 % v roce 2009 na 33,6 % v 
roce 2010 a stávající trendy signalizují, že lze dosáhnout hlavního cíle, kterým 
je 40 % z věkové skupiny 30–34 let s dosaženým vzděláním na terciární úrovní. 

• Cíl u zaměstnanosti: I kdyby všechny členské státy splnily své vnitrostátní cíle, 
EU jako celek by stále nesplnila svůj cíl 75 % o 1,0–1,3 procentního bodu. 
Během roku 2011 nedošlo žádnému podstatnému pokroku. Při ochabovaní 
hospodářského oživení a pouze marginálním růstu celkové zaměstnanosti v 
první polovině roku bude pravděpodobně míra zaměstnanosti v EU-27 v roce 
2011 pouze těsně nad mírou z roku 2010 činící 68,6 % a zůstane značně pod její 
předkrizovou úrovní činící 70,3 %. Výzvou tedy nadále zůstává přivést do roku 
2020 dalších 17,6 milionu lidí do zaměstnání.  

• Cíl u výzkumu a vývoje: Na základě vnitrostátních cílů by EU jako celek stále 
nesplnila cíl 3 % o přibližně 0,3 procentního bodu. Stávající míra investic do 
výzkumu a vývoje v roce 2009 činila 2,01 %, přičemž v roce 2011 došlo k 
mírnému pokroku. 

• Cíl u snižování chudoby: Cíl EU do roku 2020 vymanit nejméně 20 milionů 
lidí z chudoby a sociálního vyloučení nebude na základě stávajících 
vnitrostátních cílů splněn. Podle prvních předběžných odhadů by se díky 
kumulovanému úsilí vymanilo z chudoby a sociálního vyloučení do roku 2020 

                                                 
3 Viz přehledová tabulka v příloze 1. 
4 Viz přehledová tabulka v příloze 2. 



 

CS 4   CS 

kolem 12 milionů lidí. Pokud se zohlední vedlejší účinky strategií zaměřujících 
se například na boj proti dětské chudobě nebo snížení dlouhodobé 
nezaměstnanosti, lze tento údaj zvýšit o 25 %. I tak však nebude přinejmenším o 
5 milionů lidí nebo 25 % splněn hlavní cíl EU. 

• Cíl u závazků 20/20/20: Co se týče cílů u závazků 20/20/20, stávající prognózy 
snižování emisí5 naznačují, že EU jako celek by dosáhla svého cíle snížit emise 
skleníkových plynů o 20 %, zatímco řada členských států musí zavést další 
politiky, aby splnily své závazné vnitrostátní cíle. Pokud jde o energetickou 
účinnost, právě probíhá celková analýza vnitrostátních cílů členských států. 
Zpráva by měla být hotova počátkem roku 2012. Pokud však členské státy plně 
provedou své akční plány v oblasti energií z obnovitelných zdrojů, které 
vycházejí z právně závazných vnitrostátních cílů, měl by být do roku 2020 
splněn cíl 20 % energie z obnovitelných zdrojů. Na úrovni EU se podíl zvýšil z 
10,34 % v roce 2008 na 11,6 %6 v roce 2009. 

Účelem těchto cílů je motivovat členské státy k tomu, aby dosáhly měřitelného pokroku 
v klíčových oblastech, které jsou shrnuty v pěti hlavních cílech. Zatímco současná složitá 
hospodářská situace a fiskální konsolidace omezují tyto ambice, bude v nadcházejících 
letech zapotřebí dalšího úsilí na zajištění, že cíle stanovené na úrovni EU budou do roku 
2020 splněny. 

3. UVOLNIT RŮSTOVÝ POTENCIÁL EVROPY 

Je třeba plně zmobilizovat stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 a nástroje EU na 
podporu růstu. Poté, co bylo zavedeno všech sedm stěžejních iniciativ7, je třeba 
pozornost přesunout na jejich provádění. Celkově bylo dosaženo uspokojivého pokroku. 
V každé stěžejní iniciativě byla již v průběhu let 2010 a 2011 dokončena řada klíčových 
akcí. Větší počet akcí je však stále ve stádiu návrhu a je třeba, aby byly přijaty 
Evropským parlamentem a Radou. Vzhledem k naléhavosti situace identifikovala 
Komise řadu prioritních návrhů se značným růstovým potenciálem, jejichž přijetí by se 
mělo urychlit, aby došlo k podnícení růstu8.  

3.1. Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací 

Výkonnost evropského výzkumu a inovací v posledních letech nezaznamenala pokrok, 
což ještě více prohloubilo již značnou propast v inovacích ve vztahu k USA a Japonsku. 
Řada ostatních důležitých konkurentů, včetně Číny a Brazílie, nyní dohání výkonnost EU 

                                                 
5 KOM(2011) 1151, 7.10.2011. 
6 Prozatímní údaje. 
7 Digitální agenda pro Evropu (KOM(2010) 245/2 v konečném znění, 19.5.2010), Mládež v pohybu 

(KOM(2010) 477, 15.9.2010), Unie inovací (KOM(2010) 456, 6.10.2010), Průmyslová politika 
pro éru globalizace (KOM(2010) 614, 27.10.2010), Agenda pro nové dovednosti a pracovní 
místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti (KOM(2010) 682, 23.11.2010), Evropská 
platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní 
soudržnost (KOM(2010) 758, 15.12.2010), Evropa účinněji využívající zdroje (KOM(2011) 21, 
26.1.2011). 

8 Příloha o konkrétních návrzích na úrovni EU, Roční analýza růstu 2012. 
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v oblasti inovací9. Ve výsledku EU se skrývají rozdíly ve výkonnosti mezi členskými 
státy, přičemž některé z nich (hlavně Švédsko, Dánsko, Finsko a Německo) mají podle 
globálních standardů velmi dobrou výkonnost.  

Pro vysvětlení inovačního deficitu Evropy byla předložena řada důvodů. Mezi tyto 
důvody patřila skutečnost, že evropské podniky ve větší míře působí v tradičnějších 
odvětvích, ve kterých je výzkum a vývoj méně intenzívní („rutinní postupy“); že 
investicím do růstových odvětví založených na inovacích (např. bio-technologie či 
internet) brání nedokončenost jednotného trhu, a to včetně trhu se službami, nižší tržní 
vyhlídky inovativních produktů a rostoucí nedostatek lidských zdrojů se správnou 
kombinací dovedností; že je složitější přístup k financování, slabé využití rámce a politik 
na straně poptávky ve prospěch inovací; a že propojení mezi „znalostním trojúhelníkem“ 
jsou v rámci EU relativně slabá.  

Stěžejní iniciativa Unie inovací má za cíl řešit tyto problémy prostřednictvím 34 
specifických závazků s jasně vymezenými časovými lhůtami. Celkově bylo dosaženo 
přijatelného pokroku a plně probíhají činnosti u 30 z 34 závazků. Byly zahájeny 
konkrétní iniciativy a pilotní režimy. Do konce roku 2011 předloží Komise v návaznosti 
na širokou diskuzi se zúčastněnými subjekty šest legislativních návrhů oznámených ve 
stěžejní iniciativě (jednotnou patentovou ochranu, normalizační balíček, Horizont 2020, 
novou politiku soudržnosti, modernizaci právního rámce pro zadávání veřejných zakázek 
a evropský pas pro fondy rizikového kapitálu). 

Evropa potřebuje rychleji a moderněji stanovovat normy, více finančně dostupných 
patentů, více veřejných zakázek na inovativní produkty a služby, lepší přístup ke kapitálu 
a skutečný evropský trh se znalostmi. Komise již předložila návrh jednotné patentové 
ochrany, který by omezil složitosti a náklady patentování. Komise vyzývá k tomu, aby 
bylo před koncem roku 2011 dosaženo politické dohody ohledně těchto návrhů, jakož i 
dohody na vytvoření jednotného patentového soudu. Komise rovněž předložila 
normalizační balíček k modernizaci a zrychlení procesu stanovování norem o 50 %.  

Mezi klíčové akce přijaté v roce 2011 patří zahájení pilotního partnerství „aktivní a 
zdravé stárnutí“, jehož cílem je přispět k dvouletému prodloužení délky zdravého života, 
a tudíž zvýšit zaměstnatelnost a snížit ztráty trhu práce prostřednictvím mobilizace všech 
účastníků inovačního cyklu a všech odvětví, aby byla urychleně nalezena inovativní 
řešení společenských problémů. V rámci reformy společné zemědělské politiky bylo 
předloženo Evropské partnerství pro inovace v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. 
Očekává se, že vyplní značnou mezeru, jež dnes existuje mezi výzkumem a 
zdokonalováním zemědělských postupů. Postupuje naplňování cíle, kterým je vytvořit 48 
prioritních evropských výzkumných infrastruktur, které byly identifikovány v plánu 
činnosti Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury z roku 2010. Deset 
infrastruktur se již realizuje a vývoj dalších 16 by mohl začít v roce 2012.  

Ohromný potenciál přitáhnout inovace EU na trh mají veřejné zakázky vzhledem k 
jejich odhadovanému podílu 19,9 % na HDP EU v roce 2009. Komise spolupracuje s 
členskými státy na tom, jak lépe využit tohoto potenciálu. Komise před koncem roku 
2011 představí návrh, jak zjednodušit rámec pro veřejné zakázky a řízení učinit 

                                                 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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racionálnějším a ekologičtějším. Tento návrh bude zahrnovat nová specifická řízení pro 
vývoj a následný nákup nových, inovativních výrobků, prací a služeb.  

Kromě toho se prozkoumávají možnosti, jak zlepšit využívání duševního vlastnictví ze 
strany podniků. Komise prozkoumala soubor možností, jak posílit hodnotu práv 
duševního vlastnictví na evropské úrovni. Komise plánuje zahájit diskuzi s členskými 
státy v roce 2012 ohledně podoby dalších akcí. Pro účely posílení vazeb mezi 
výzkumníky a podnikatelskými kruhy byl v roce 2008 zřízen Evropský inovační a 
technologický institut. Jeho cílem je propojit vysokoškolské instituce, výzkumné 
organizace a podniky do nových typů partnerství – znalostních a inovačních společenství 
(KIC). K založení těchto společenství došlo zatím ve třech oblastech: udržitelnost v 
oblasti energetiky, změna klimatu a IKT, s pozitivními prozatímními výsledky. Komise 
bude nadále monitorovat a hodnotit výkonnost společenství KIC, která zřídil a provozuje 
Evropský inovační a technologický institut, a předloží návrhy, jak od roku 2014 rozšířit 
aktivity institutu v rámci programu Horizont 2020.  

Komise bude rovněž podporovat spolupráci mezi podnikatelskými a akademickými 
kruhy prostřednictvím vytváření „znalostních aliancí“ mezi vzděláváním a podnikáním, 
aby byly vyvinuty nové interdisciplinární studijní plány, který by řešily mezery 
mezi inovačními dovednostmi a potřebami podniků. V této souvislosti byl v roce 2011 
zahájen pilotní projekt. V roce 2012 navrhne Komise rámec pro Evropský výzkumný 
prostor a podpůrná opatření na odstranění překážek mobility a přeshraniční spolupráce 
s cílem zajistit jejich provedení do konce roku 2014. Komise rovněž spustí v roce 2012 
mnohostranný hodnotící nástroj „U-Multirank“: nový hodnotící a informační nástroj pro 
klasifikaci institucí poskytujících vysokoškolské vzdělávání, který je zaměřený na 
výkonnost, přičemž první výsledky se očekávají v roce 2013. 

Dva členské státy dostaly konkrétní doporučení zlepšit své systémy pro výzkum a 
inovace, zejména rámec pro výzkum a inovace soukromého sektoru. První náznaky 
ohledně provádění ukazují, že v této oblasti došlo k určitému, i když stále omezenému 
pokroku.  

3.2. Stěžejní iniciativa Strategie Evropa 2020: Digitální agenda pro Evropu 

IKT jsou hlavním motorem růstu a obstarávají polovinu růstu produktivity moderních 
ekonomik. Ve srovnání s našimi hlavními konkurenty však zaostává Evropa v investicích 
do IKT a v rozvoji vysokorychlostních širokopásmových sítí, a rovněž tak ne zcela 
využívá potenciálu pro růst a tvorbu pracovních míst těchto odvětví, ve kterých by měl 
zaznamenáván rozkvět.  

Podle srovnávacího přehledu dochází k pokroku ve stěžejní iniciativě Digitální agenda 
pro Evropu10, avšak je zapotřebí vystupňovat naše úsilí, máme-li dosáhnout daných cílů. 
Ze 101 akcí plánovaných v 7 pilířích digitální agendy jich v roce 2010 a 2011 bylo již 14 
dokončeno a dalších 50 bude dokončeno v příštích 12 měsících. Snižování překážek pro 
rozšiřování internetu a budování důvěry v internetovém prostředí by mohlo nastartovat 
růst HDP, posílit konkurenceschopnost Evropy a vytvořit pracovní místa a podnikatelské 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
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příležitosti. Nejvíce naléhavý soubor opatření, který obsahuje digitální agenda, souvisí s 
vytvořením digitálního jednotného trhu, který by v příštích deseti letech11 mohl přinést 
další růst HDP ve výši 4 %. 

Světová poptávka po širokopásmovém připojení roste ročně o 50–60 %. Dnes více než 
50 % linek širokopásmového připojení v Japonsku a 40 % v Koreji jsou z vláken 
umožňujících velkokapacitní připojení, zatímco v Evropě připojení přes optickou síť 
představuje pouze 5 %. Očekává se, že nárůst míry rozšíření širokopásmového připojení 
o 10 procentních bodů zvyšuje HDP o 0,9–1,5 procentního bodu. Investice do 
širokopásmového připojení by proto měly tvořit pevnou součást strategie EU pro růst, a 
to zejména využíváním dostupných vnitrostátních a regionálních fondů, přijetím 
vhodných pravidel pro územní plány měst snižujících náklady na zavedení těchto sítí a 
zaměřením se na využití synergií s energetickou infrastrukturou pro urychlení rozvoje 
inteligentních sítí. Komise vydala v roce 2010 sdělení12 nastiňující společná pravidla, 
v rámci kterých mají být vyvinuty vnitrostátní a unijní politiky na naplnění cílů v oblasti 
širokopásmového připojení. Cílem tohoto opatření je urychlit rozvoj superrychlého 
internetu. Sdělení bylo přijato spolu s doporučením týkajícím se přístupu k sítím nové 
generace na podnícení investic za pomoci jasných a účinných regulačních opatření.  

Nárůst mobilního přenosu dat po internetu si žádá větší dostupnost pásem spektra. 
Dokládá to skutečnost, že chytré telefony zobecňují (může je mít až 100 % populace do 
roku 2020) a rychlým nárůstem využívání tabletů (projekce je 62 milionů kusů v roce 
2011)13. Větší kapacitu si vyžaduje nárůst používání videa, které již představuje dvě 
třetiny veškerého mobilního přenosu dat. Služby, které využívají rádiové spektrum, 
představují 2–2,5 % HDP EU (kolem 250 miliard EUR) a evropský průmysl 
elektronických bezdrátových komunikací zajišťuje 3,5 mil. pracovních míst, vytváří 
kolem 130 miliard EUR ročně daňových příjmů a přispívá přímo evropskému HDP 
částkou 140 miliard EUR. Pětiletý program politiky rádiového spektra, jenž byl v zásadě 
odsouhlasen mezi orgány, by měl být co nejdříve přijat Evropským parlamentem a Radou 
na počátku roku 2012.  

V EU není stále využíváno růstového potenciálu, který má elektronický obchod. Hraje 
důležitou roli ve vztazích mezi podnikateli (B2B), protože 27 % podnikatelů nakupuje na 
internetu a 13 % jich na internetu prodává. Přesto se v současné době omezuje na 3,4 % 
maloobchodu. Zatímco 40,4 % občanů nakupovalo v roce 2010 na internetu, pouze 9 % 
tak činilo přes hranice (Eurostat). Důkazy z nedávné doby naznačují, že stávající 
spotřebitelský prospěch z elektronického obchodu se zbožím, pokud jde o nižší ceny na 
internetu a větší nabídku, se odhaduje na zhruba 11,7 miliardy EUR, což se rovná 0,12 % 
HDP EU. Pokud by elektronický obchod narostl na 15 % celkového maloobchodu a byly 
odstraněny překážky na jednotném trhu, celkový spotřebitelský prospěch byl odhadnut na 
zhruba 204 miliard EUR, což je ekvivalent 1,7 % HDP EU14. Rozdíl oproti USA, pokud 
jde o nakupování hudby a knih, je zarážející. V roce 2010 činil v EU prodej digitální 
hudby 19 % trhu s hudebními záznamy oproti 49 % v USA. Dva poskytovatelé 
hudebních služeb na internetu jsou dostupní ve všech 27 členských státech, avšak většina 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
12 KOM(2010) 472 v konečném znění, 20.9.2010. 
13 Zpráva IDC ze září 2011. 
14 Civic Consulting (2011) „Consumer market study on the functioning of e-commerce“.  
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hudebních služeb na internetu je dostupná pouze v jednom či několika málo členských 
státech. V USA se v prvním čtvrtletí 2011 prodalo více elektronických knih nežli knih 
tištěných, zatímco v EU je trh s elektronickými knihami slabý.  

Komise v roce 2011 navrhla právní předpisy na zlepšení alternativního řešení sporů mezi 
spotřebiteli a podniky v Unii, které tvoří specifický návrh online prostředku právní 
ochrany pro celou EU pro účinné řešení sporů vznikajících při přeshraničním 
elektronickém obchodu. Komise v roce 2012 oznámí návrhy, jak usnadnit elektronický 
obchod mimo jiné vzájemným přeshraničním uznáváním elektronického ověřování a 
podpisů, pravidly pro stimulaci přeshraničního obchodu s digitálním obsahem 
modernizací evropského režimu ochrany autorských práv. Komise na základě konzultace 
o zelené knize rovněž zváží opatření, která by podporovala integraci trhu na úrovni EU 
pro karty, internet a platby mobilními telefony. Navrhne rovněž nové právní předpisy 
pro zvýšení ochrany osobních údajů a opatření v oblasti prosazování práva a poskytování 
informací, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v elektronický obchod.  

Existuje rovněž prostor pro značné úspory z důvodu vyšší efektivity vyplývající z 
úplného provedení postupů elektronického zadávání veřejných zakázek v rámci celé 
EU: některé odhady naznačují, že tyto nerealizované úspory mohou činit 50 až 70 miliard 
EUR ročně. Komise odhaduje, že v roce 2009 pouze 5 % zadávacích řízení bylo 
provedeno elektronickými prostředky. Její návrh modernizovat směrnice o zadávání 
veřejných zakázek, plánovaný na prosinec 2011, proto stanoví opatření zajišťující, že 
použití elektronických postupů je pravidlem a nikoliv výjimkou.  

S cílem podpořit sofistikovaná digitální zařízení, je nutné zavést evropský přístup ke 
cloud computing, aby evropské podniky a správní orgány měly právní jistotu při 
nabízení a využívání služeb v prostředí cloud, tj. služeb, které se pro efektivitu i 
podnikání v dnešní digitální ekonomice rychle stávají klíčovými. Průměrný příspěvek 
cloud computing k HDP se odhaduje v rozsahu 0,1 % v krátkodobém horizontu a 0,4 % 
ve střednědobém horizontu s počáteční tvorbou přibližně 300 000 dalších pracovních 
míst v Evropě15. Komise předloží evropský přístup ke cloud computing do roku 2013, 
aby evropští poskytovatelé a uživatelé získali nezbytnou právní jistotu.  

Je rovněž třeba odvážné akce na posílení bezpečnosti internetu a na snížení nákladů 
vyplývajících z rostoucího počtu útoků na infrastrukturu, která je základní infrastrukturou 
pro jednotný trh. Komise plánuje navrhnout v roce 2012 ambiciózní strategii EU týkající 
se bezpečnosti internetu. 

3.3. Stěžejní iniciativa Strategie Evropa 2020: Evropa méně náročná na zdroje 

Evropa může hospodářsky těžit z řešení otázek energií/klimatu a účinného využívání 
zdrojů. Cíl Unie v oblasti energetické účinnosti, kterým je úspora 20 % energie do roku 
2020, může snížit náklady spotřebitelů až o 1 000 euro na domácnost za rok, zlepšit 
průmyslovou konkurenceschopnost Evropy a vytvořit do roku 2020 až 2 milionů nových 
pracovních míst. V širší perspektivě účinného využívání zdrojů může, podle předběžných 
modelových výsledků Komise, snížení celkových materiálových požadavků (TMR) 

                                                 
15 F. Etro (2010), „The economic impact of cloud computing“, Review of Business and Economics. 
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hospodářství o 15 % podpořit růst HDP až o 3,6 % a zaměstnanost v EU zhruba o 2 a půl 
milionu pracovních míst. Každý procentní bod snížení TMR by pro podniky měl hodnotu 
kolem 25 miliard EUR a vedl až ke 150 000 nových pracovních míst16. Podniky mohou 
dosáhnout důležitých úspor (kolem 25 miliard EUR ročně pouze ve Spojeném království) 
z opatření pro účinné využívání zdrojů, se kterým nejsou spojeny žádné nebo malé 
náklady, účinnějším využíváním surovin a produkováním méně odpadů. Odvětví, ve 
kterých byl zjištěn největší potenciál, byly produkce chemikálií, minerálů, kovů, energie, 
veřejné služby, stavebnictví a odpadového hospodářství17. Ačkoliv v důsledku 
hospodářské krize došlo ke snižování emisí CO2, projekce naznačují, že v řadě členských 
států bude zapotřebí přijmout další politiky, aby tyto státy splnily své vnitrostátní cíle pro 
rok 2020 v oblasti snižování emisí. Stejně tak budou zapotřebí účinná opatření, aby byly 
splněny zbývající cíle v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů. V této 
souvislosti bude klíčové podstatně zvýšit objem investic do energetické infrastruktury, 
rozvodných energetických sítí, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti 
budov.  

Komise v rámci stěžejní iniciativy předložila 14 z 20 plánovaných strategických iniciativ. 
S cílem poskytnout další vodítka pro provádění iniciativy Evropa méně náročná na zdroje 
zveřejnila Komise plán konkrétních opatření, jež se mají provést, označila hospodářská 
odvětví, která spotřebovávají nejvíce zdrojů, a navrhla nástroje a ukazatele, jež mají 
pomáhat usměrňovat činnosti v Evropě a na mezinárodním poli. Zejména byl představen 
legislativní návrh směrnice o energetické účinnosti, který specifikuje řadu opatření na 
zvýšení energetické účinnosti, jejichž provedení přinese další úspory energie. Bylo 
rovněž přijato Sdělení o zabezpečení dodávek energie a o mezinárodní spolupráci 
stanovující komplexní strategii pro vnější vztahy EU v oblasti energetiky. Komise 
představila Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství, který 
uvádí mezikroky, jejichž dosažení má přinést nákladově efektivní snížení emisí v souladu 
s cílem -80 až -95 % do roku 2050. Postupný přechod na nízkouhlíkové hospodářství by 
zlepšil energetickou bezpečnost a snížil průměrné náklady EU vynakládané na paliva o 
částku mezi 175 a 320 miliardami EUR ročně. Mezi jeho další výhody patří, že zlepší 
kvalitu ovzduší a veřejné zdraví, což by mohlo do roku 2030 uspořit 27 miliard EUR 
ročně. Komise rovněž představila novou Bílou knihu o dopravě pro vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Stanovuje 
ambiciózní cíle dekarbonizovat dopravu, vytvořit opravdový jednotný evropský dopravní 
prostor a snížit závislost na ropě.  

Komise v roce 2011 schválila legislativní balíček návrhů na reformu společné 
zemědělské politiky, který zahrnuje pevný závazek podstatně zlepšit hospodaření s 
přírodními zdroji. Cílem změn navrhovaných jak v prvním pilíři, tak v druhém pilíři 
společné zemědělské politiky je lépe integrovat problematiku životního prostředí a 
změny klimatu na úrovni zemědělských podniků a pobízet k hospodářsky udržitelnému 
rozvoji venkovských oblastí. 

                                                 
16 Ukazatel TMR je tvořen kumulativním objemem primárních materiálů, které jsou vytěženy z 

přírody pro hospodářské činnosti země. Ukazatel TMR naznačuje materiálový základ 
hospodářství. Zahrnuje jak těžbu na domácím území, tak požadavky na zdroje spojené s dovozem. 

17 „Further Benefits of Business Resource Efficiency“, Oakdene Hollins, 2011. 
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Nezbytnou podmínkou pro realizaci úplného potenciálu úspor, kterých je díky 
prohloubené likviditě a hospodářské soutěži možné dosáhnout na zcela integrovaném 
panevropském trhu s plynem a elektrickou energií, představuje dokončení vnitřního 
trhu s energií. Integrace trhu rovněž prohloubí energetickou bezpečnost a usnadní 
integraci nových zdrojů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů díky větším 
vyrovnávacím oblastem. Více přeshraničního obchodu s elektřinou a plynem může otupit 
cenové vrcholy a usnadnit vstup na trh novým hráčům, a tudíž podnítit inovace a 
hospodářskou soutěž.  

Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je zásadní, aby existoval soudržný přístup v 
příslušných vnitrostátních politikách, které ovlivňují sousední země. Při přijímání 
legislativy na vnitrostátní úrovni a při poskytování investičních pobídek, včetně v oblasti 
cen a zdaňování, je třeba pečlivě zvážit interakci mezi různými nástroji, aby měli 
evropský průmysl a poskytovatelé služeb stabilní rámec pro investice. V odvětví energií 
z obnovitelných zdrojů je například vhodné vyloučit drastické změny, včetně těch 
s retroaktivním účinkem, čímž se zabrání zbytečnému regulačnímu riziku 
podkopávajícímu životaschopnost výroby energie z obnovitelných zdrojů. Stávající 
režimy podpory energie z obnovitelných zdrojů by se měly stát nákladově efektivnějšími. 
Podporovat by se měla výroba ve velkém měřítku umožňující tržním aktérům snižovat 
náklady, snižovat dotace a integrovat energii z obnovitelných zdrojů do skutečně 
evropského trhu. 

V jakémkoli budoucím energetickém scénáři bude energetická infrastruktura hrát 
stěžejní roli pro účely vyrovnávání poptávky a nabídky v rámci celé Unie. Za tímto 
účelem je nutné naléhavě modernizovat a rozšířit evropské sítě elektrické energie a 
plynu. V nedávné době byl Komisí představen návrh nového nařízení o energetické 
infrastruktuře, které nahradí stávající rámec transevropské energetické sítě18. Cílem 
nového rámce je zajistit, aby v různých regionech Unie byly do roku 2020 dokončeny 
strategické energetické sítě a skladovací zařízení. Co se týče financování EU, 9,1 
miliardy EUR plánovaných v Komisí navrhovaném Nástroji pro propojení Evropy 
umožní do roku 2020 plně realizovat investice v hodnotě 200 miliard EUR, které jsou 
zapotřebí na projekty infrastruktury evropského významu. Investice budou mít značný 
celkový pozitivní efekt na HDP a zaměstnanost s kumulativním účinkem až zhruba 
+0,4 % HDP a 400 000 dalších pracovních míst během období 2011–2020.  

Podle studií týkajících se energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů by lepší 
konstrukce a využívání budov v EU ovlivnily 42 % naší konečné spotřeby energie19, 
přibližně 35 % emisí skleníkových plynů20 a více než 50 % všech vytěžených surovin21; 
přičemž mohou rovněž pomoci ušetřit až 30 % vody22. Stavebnictví zaměstnává 8 % 
pracovní síly v Evropě. Kolem 230 000 lidí se zabývá výrobou a instalací izolace. Jelikož 
jsou investice do energetické účinnosti financovány částečně úsporami energie, 
veřejnoprávní opatření odstraňující překážky, jako je přístup k financování a informacím, 
mohou mít velký pákový efekt. V této souvislosti by rychlé přijetí navrhované směrnice 
o energetické účinnosti Radou a Evropským parlamentem pomohlo překlenou propast 

                                                 
18 KOM(2011) 658, 19.10.2011. 
19 KOM(2007) 860 v konečném znění, 21.12.2007. 
20 KOM(2007) 860 v konečném znění, 21.12.2007. 
21 KOM(2007) 860 v konečném znění, 21.12.2007. 
22 KOM(2007) 414 v konečném znění, 18.7.2007. 
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směrem k cíli strategie Evropa 2020, vytvořilo nezbytné rámcové podmínky23 a umožnilo 
členským státům stanovit si cíle účinnosti a předložit první zprávy do konce roku 2012. 

Je zde rovněž prostor pro lepší využití strukturálních finančních prostředků EU na 
energetickou účinnost i získávání energie z obnovitelných zdrojů. Investice do energie z 
udržitelných zdrojů lze dále podnítit unijními mechanismy technické pomoci ELENA 
(evropská energetická pomoc na místní úrovni) a EEEF (Nástroj efektivního využívání 
energie). Konečně, počáteční investiční náklady na rekonstrukci budov nebo na podporu 
energetické účinnosti ve veřejném sektoru lze umořit či snížit tím, že se zapojí 
společnosti poskytující energetické služby. 

Upuštění od dotací, které mají škodlivý účinek na životní prostředí, podpoří účinnější 
využívání zdrojů a hospodářský růst. Neúčinné dotace udržují zastaralé technologie či 
podnikové struktury a brání investicím do čistějších zdrojů energie či jiných ekologicky 
šetrných technologií. Odstranění neúčelných dotací by rovněž mohlo být důležitým 
prvkem fiskální konsolidace. Například přímé ztráty na příjmové straně se mohou 
přiblížit 0,5 % HDP (60 miliard EUR) a ztráty blahobytu vyplývající z narušení výběru 
spotřebitelů jsou podstatné, odhadovány na 0,1 až 0,3 % HDP (12 mld. EUR až 37 mld. 
EUR). Komise požádala členské státy, aby identifikovaly nejškodlivější dotace pro 
životní prostředí v roce 2012 a aby připravily plány na jejich zrušení24.  

Existuje velký prostor pokročit v oblasti ekologického zdanění, jež by mohlo pomoci 
financovat reakce na dnešní či budoucí problémy související se změnou klimatu, 
nedostatkem vody, energetickou bezpečností či obecnými limity u zdrojů. Ekologické 
zdanění spojené se snížením daňového zatížení práce, bude-li provedeno rozpočtově 
neutrálním způsobem, zlepší rozdělování zdrojů a současně podpoří zaměstnanost25. 
Přijetí návrhu Komise z roku 2011 na revizi směrnice o zdanění energie by tento přenos 
zdaňování usnadnilo26. Navíc by narovnání cen rovněž stimulovalo nový průmysl a 
investice do ekologicky šetrných technologií.  

V evropském semestru z roku 2011 se řada doporučení pro jednotlivé země týkala otázek 
souvisejících s udržitelným růstem, např. fungování trhů s energií a hospodářské soutěže, 
propojování sítí a účinného využívání zdrojů. První informace o provádění prozatím 
ukazují, že ve většině členských států dochází k určitému pokroku při implementaci 
daných doporučení.  

3.4. Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Průmyslová politika pro věk 
globalizace 

Výrobní průmysl vedl zotavení z hospodářské krize: výstup se zvýšil o zhruba 15 % 
od své nejnižší hodnoty na počátku roku 2009. Nicméně hospodářské oživení v průmyslu 
EU se v nedávných měsících zastavilo, přičemž podnikatelská důvěra klesla zpět na svůj 

                                                 
23 KOM(2011) 370, 22.6.2011. 
24 KOM(2011) 571, 20.9.2011. 
25 Například, stálé snížení průměrné daňové zátěže práce o jeden procentní bod zvýší podle odhadů 

míru zaměstnanosti o 0,4 procentního bodu v typické zemi v dlouhodobém horizontu; OECD 
(2006), OECD Employment Outlook 2006 – „Boosting Jobs and Incomes: Policy Lessons from 
Reassessing the OECD Job Strategy“, Paříž. 

26 KOM(2011) 169, 13.4.2011. 
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historický průměr. Nejistoty ohledně budoucnosti evropského hospodářství a turbulence 
související s dluhovou krizí v eurozóně se negativně podepsaly na důvěře v průmyslu. 
Vysoké ceny energií a přetrvávající obtíže při přístupu k financování taktéž negativně 
ovlivnily dynamiku oživení. Přesto je průmysl EU nyní v lepší kondici pro reakci na 
hospodářské zpomalení, protože má nižší skladové zásoby a vyšší produktivitu než v roce 
2008.  

Integrovaná průmyslová politika pro věk globalizace, což je stěžejní iniciativa strategie 
Evropa 2020, obsahuje 70 opatření, přičemž mnohá z nich již Komise zavádí. Komise 
například zajišťuje, aby u nových politických návrhů se značným dopadem bylo 
provedeno hloubkové hodnocení dopadů na konkurenceschopnost a na malé a střední 
podniky. Bylo tomu tak například u návrhů emisních povolenek ETS na řešení problému 
„přesouvání“ zdrojů emisí uhlíku a směrnice o kapitálových požadavcích IV.  

Komise rovněž představí konkrétní opatření k minimalizaci regulační zátěže malých a 
středních podniků, zejména mikropodniků. Mezi plánovaná opatření patří možné 
výjimky ze stávajícího acquis pro mikropodniky a malé podniky; lepší zapojení menších 
podniků do přípravy návrhů právních předpisů EU; zavedení rozměru mikro subjektů do 
stávajícího testu dopadů na malé a střední podniky a srovnávací tabulku výjimek a 
lehčích režimů pro malé a střední podniky a mikropodniky v návrzích nových právních 
předpisů předkládaných Komisí, přijetí těchto výjimek a lehčích režimů legislativním 
orgánem EU a jejich provádění členskými státy.  

V únoru 201127 byla přezkoumána iniciativa „Small Business Act“ pro Evropu, přičemž 
tento přezkum se zaměřil na to zlepšit přístup k financování, vytvořit příznivější 
regulační prostředí a na to pomoci malým a středním podnikům čelit problémům 
globalizace. Posledně uvedené hledisko bylo dále rozvedeno v následných souvisejících 
opatřeních, jako je nová strategie na podporu internacionalizace malých a středních 
podniků, která byla také přijata, a to v listopadu 201128. Přezkum rovněž připomenul, že 
členské státy musí upřednostňovat podnikatelské prostředí pomocí inteligentní regulace, 
odstraňovat zbytečnou regulaci a povolení, zavést jednodušší postupy prostřednictvím 
elektronické veřejné správy a snížit na 3 pracovní dny dobu, která je potřeba pro založení 
podniku. 

Komise do konce roku 2011 představí akční plán, jak zlepšit přístup malých a středních 
podniků k financování. Bude ho doprovázet návrh na usnadnění přístupu k rizikovému 
kapitálu v celé Evropě prostřednictvím pasu EU, který fondům rizikového kapitálu 
umožní získat kapitál ve všech 27 členských státech na základě jediné registrace. 
Očekává se, že tato iniciativa, bude-li úspěšná, by mohla vytvořit až 315 000 dalších 
pracovních míst a dalších 100 miliard EUR HDP. Komise bude usilovat o to, aby byl 
odstraněn jakýkoliv daňový režim, který znevýhodňuje přeshraniční investice rizikového 
kapitálu, a o snížení administrativní zátěže.  

Posílení hospodářské soutěže ve všech odvětvích hospodářství vyžaduje nejen 
horizontální, odvětvové reformy výrobkových trhů a trhů se službami, a prosazování 
pravidel hospodářské soutěže, ale také celkové institucionální zřízení, které – za 

                                                 
27 KOM(2011) 78, 23.2.2011. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 



 

CS 13   CS 

omezené náklady pro členské státy – podporuje hospodářskou soutěž na všech 
úrovních (EU, vnitrostátní, regionální a místní). Zahrnuje to i aktivní roli orgánů pro 
ochranu hospodářské soutěže, odvětvových regulátorů a justičních orgánů pověřených 
hospodářskou soutěž ochraňovat a podporovat. Dobře fungující systém 
občanskoprávního soudnictví je tepnou jakéhokoliv institucionální rámce, který 
podporuje hospodářskou soutěž a růst.  

V oblasti průmyslových inovací předložila Skupina na vysoké úrovni pro klíčové 
podpůrné technologie v červnu 2011 svou závěrečnou zprávu s konkrétními 
doporučeními, jak vyvinout a rozvinout tyto technologie29. Tyto technologie mají 
obrovský tržní potenciál s roční mírou růstu mezi 5 % a 16 % až do roku 2020 a mají 
rovněž zásadní přesah do klíčových navazujících odvětví průmyslu, pokud jde o inovace 
a růst. Komise rovněž v červnu navrhla zásadní modernizaci evropského systému 
normalizace30, mimo jiné zařazením norem pro služby do evropského systému a větším 
uznáváním průmyslových norem IKT.  

Komise předložila některé odvětvové iniciativy, jako je přijatá strategie pro oblast 
vesmíru31, jejímž cílem je posílit evropské vesmírné odvětví, nebo obnovení procesu 
CARS 2132, který poslouží jako příspěvek do strategie EU pro ekologická a energeticky 
účinná vozidla. Využívání elektrických vozidel má obrovský tržní potenciál narůstající 
z dnešního počtu 100 000 hybridních vozidel na jeden milion do roku 2020, zatímco u 
plně elektrických vozidel se očekává, že v roce 2020 bude trh čítat 750 000 jednotek. 
Komise nadále usiluje o řešení problémů týkajících se energeticky náročných odvětví, 
zejména prostřednictvím zahájení programu pro udržitelný nízkouhlíkový průmysl 
(SILC) a podporou technologií s mimořádně nízkými emisemi uhlíku a cestou partnerství 
mezi soukromým a veřejným sektorem na stimulaci inovací v energeticky náročných 
odvětvích. 

Na základě prvních náznaků se úsilí členských států o provedení doporučení pro 
jednotlivé země v této oblasti jeví jako smíšené. Provádění doporučení týkajících se 
přístupu malých a středních podniků k financování je spíše slabé. Obrázek se poněkud 
vylepšuje, pokud jde o opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, jako je snížení 
administrativní zátěže podniků, zvýšení výkonnosti státní správy nebo účinnost soudního 
systému. Šest z deseti členských států, kterým bylo doporučeno zlepšit podnikatelské 
prostředí, přijalo nějaká opatření, avšak tato opatření byla ve většině případů pouze 
částečná. 

3.5. Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Program pro nové dovednosti a 
pracovní místa 

Spolu s kapitálovými investicemi a inovacemi tvoří zvýšení míry zaměstnanosti a 
produktivity práce dva klíčové zdroje růstu. V současnosti je v EU 23 milionů 
nezaměstnaných, což odpovídá 10 % obyvatelstva v produktivním věku. 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 KOM(2011) 311, 1.6.2011 a KOM(2011) 315, 1.6.2011. 
31 KOM(2011) 152, 4.4.2011. 
32 První setkání skupiny na vysoké úrovni po obnovení činnosti proběhlo dne 10. listopadu 2010.  
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Mírné zlepšování míry nezaměstnanosti v EU od roku 2010 se zastavilo. Podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu osob hledajících práci překročil 40 % a 
zvýšil se o třetinu ve srovnání s 30 % evidovanými před dvěma roky. V 12 z 15 
členských států, pro které byly údaje k dispozici, žije zvýšený podíl osob v domácnostech 
s velmi nízkou intenzitou práce.  

Hospodářská obnova bez vytváření pracovních míst neznamená jen vznik významných 
hospodářských a sociálních nákladů, avšak rovněž signalizuje, že na trhu práce existují 
strukturální nedostatky, které oslabují potenciál růstu ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu. Hospodářské obnově brání zejména nesoulad mezi nabízenými dovednostmi a 
potřebami trhu práce a nedostatek pracovních sil. Počet neobsazených volných míst se od 
poloviny roku 2009 začal zvyšovat, zatímco nezaměstnanost nevykazuje známky 
zlepšení. Tato skutečnost ukazuje na to, že přinejmenším v některých odvětvích a 
regionech dochází na trhu práce k nesouladu mezi nabízenými dovednostmi a potřebami, 
jako jsou nedostatečná kvalifikace nebo omezená mobilita. 

Politiky celoživotního učení jsou základním předpokladem toho, aby byli lidé vybaveni 
správnými dovednostmi pro potřeby trhu práce. V roce 2000 mělo v rámci EU 22 % 
zaměstnaných osob kvalifikaci na vysoké úrovni, zatímco 29 % zaměstnaných osob 
nízkou kvalifikaci. V roce 2010 byla situace opačná. Do roku 2020 bude u 35 % 
pracovních míst vyžadována vysoká kvalifikace a poptávka po pracovních silách s 
nízkou kvalifikací poklesne o 12 milionů pracovních míst. Dosažené vzdělání však není 
v souladu s růstem úrovně kvalifikace požadované u volných pracovních míst. Jedna ze 
sedmi (14,41 %) mladých osob ve věku 18 až 24 let v EU ukončuje školní docházku 
pouze s nižším středoškolským vzděláním a poté se neúčastní žádného dalšího 
vzdělávání nebo odborné přípravy (osoba předčasně opouštějící vzdělávací systém) a 
mnoho má kvalifikace, které nejsou v souladu s požadavky trhu práce. Více než jedna 
pětina všech dětí navíc nedosahuje základních standardů gramotnosti a znalosti 
základních početních úkonů (měřeno ve věku 15 let).  

V rámci stěžejní iniciativy Program pro nové dovednosti a pracovní místa se připravují 
politické akce reagující na tyto problémy. Dobrým tempem pokračují činnosti u 13 
klíčových opatření, jako je Panorama dovedností EU, jehož cílem je zlepšit 
transparentnost pro uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, společnosti a/nebo veřejné 
instituce poskytováním aktualizovaných výhledů nabídek kvalifikací a potřeb trhu práce 
až do roku 2020. První vydání plánované na říjen 2012 bude obsahovat i informace o 
odvětvových iniciativách zamýšlených v rámci této stěžejní iniciativy, např. o akčním 
plánu pro zdravotnické pracovníky.  

Připravují se legislativní návrhy na přezkum pracovního práva EU. Sociální partneři 
souhlasili s jednáním o revizi směrnice o pracovní době. V nadcházejících týdnech je 
naplánováno přijetí balíčku dvou legislativních návrhů týkajících se vysílání pracovníků. 
V první polovině roku 2012 se očekává, že Rada vydá doporučení k podpoře uznávání 
neformálního a informálního učení a do října 2012 bude v provozu internetový praktický 
nástroj pomáhající občanům evidovat své dovednosti získané v rámci pracovních 
zkušeností i v jiných oblastech. V druhé polovině roku 2012 přinese sdělení Komise širší 
úvahy o tom, jak v Evropě řešit problematiku dovedností.  
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3.6. Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Mládež v pohybu 

Situace na trhu práce je zvláště kritická pro mladé lidi, u nichž činí míra nezaměstnanosti 
přes 20 %, což je dvakrát více než u celkové populace. Navíc pokles počtu stálých 
pracovních míst nepřiměřeně postihnul mladé lidi, a přestože jsou nadměrně zastoupeni u 
dočasných pracovních poměrů, netěžili mladí lidé z nedávného čistého nárůstu těchto 
dočasných pracovních poměrů žádným podstatným způsobem. 

Byly zahájeny činnosti u všech politických opatřeních plánovaných v rámci iniciativy 
Mládež v pohybu. Byly již zahájeny některé klíčové akce v boji proti nezaměstnanosti 
mladých, jako je Youth@work, což je informační kampaň, jejímž cílem je budovat 
kontakty mezi mladými lidmi a podnikateli, konkrétně malými a středními podniky, nebo 
Evropský monitor volných pracovních míst, který sbírá aktuální informace o volných 
pracovních místech a který může rovněž být prostředkem upozorňujícím včas na 
nedostatky a nesoulady na trhu práce.  

Co se týče vzdělání, dne 7. června 2011 bylo přijato doporučení Rady o politikách ke 
snížení míry předčasného ukončování vzdělávání a odborné přípravy, které stanoví 
členským státům rámec pro zavedení přístupu založeného na důkazech k řešení 
předčasného ukončování vzdělávání a pro přijímání komplexních a jednotných opatření 
proti tomuto jevu ve všech politikách zaměřujících se na děti a mládež. Nyní by mělo být 
provedeno. 

Komise navíc v říjnu 2011 přijala Sdělení o modernizaci systémů vysokoškolského 
vzdělávání, které obsahuje návrh na vytvoření nástroje pro záruky za studentské půjčky 
pro studenty programu Erasmus, jehož cílem je zlepšit mobilitu studentů magisterských 
programů v rámci Evropy. 

Cílem evropské rámcové politiky pro zaměstnanost mládeže je zajistit na evropské 
úrovni rozsáhlou politickou koordinaci v rámci společných zásad flexikurity. Tato 
rámcová politika stojí na čtyřech pilířích: 1) pomáhat při získávání prvního pracovního 
místa a zahájení kariéry; 2) podporovat mladé, kteří jsou ohroženi; 3) poskytnout 
mladým lidem vhodnou záchrannou sociální síť; 4) podporovat mladé podnikatele a 
samostatnou výdělečnou činnost. V rámci této rámcové politiky navrhla Komise pro 
opatření v členských státech následující konkrétní oblasti: záruky pro mládež, které 
zajistí, aby všichni mladí lidé měli pracovní místo, další vzdělávání nebo aktivační 
opatření do čtyř měsíců od ukončení školní docházky; „jednotlivé“ pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou omezující segmentaci trhu práce; podporu v nezaměstnanosti i sociální 
pomoc pro mladé lidi založenou na vzájemných povinnostech. V souvislosti s budoucí 
Iniciativou příležitosti pro mladé lidi, kterou Komise představí do konce tohoto roku, je 
zapotřebí dalších opatření podporujících zapojení do trhu práce, zvýšení počtu stáží a 
programy mobility.  

3.7. Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Evropská platforma pro boj proti 
chudobě 

Kromě toho, že jde o cíle, které jsou hodnotné samy o sobě, podporování trhů práce 
otevřených všem a společností bude mít rovněž dopad na růst díky tomu, že přinese 
zlepšené výsledky trhů práce, zvýšení celkové poptávky a posílení důvěry. Tyto tři 
oblasti představují rovněž tři důležité nedostatky, které brání výraznému oživení.  
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V několika málo zemích, pro které jsou již údaje zachycující hospodářskou krizi k 
dispozici, podstatně klesl disponibilní příjem domácností33. Navíc jsou zde určité důkazy 
o tom, že jak příjmová chudoba, konkrétně dětská chudoba, tak výrazná hmotná 
deprivace představují narůstající problém pro několik členských států. Jelikož podíl 
dlouhodobé nezaměstnanosti stoupá a dávky v nezaměstnanosti se vyčerpávají, existuje 
nebezpečí podstatného snížení disponibilního příjmu, což ovlivní osoby s nízkým 
příjmem.  

Osoby s nízkým příjmem mají obvykle velké sklony ke spotřebě, jelikož musí utratit 
většinu svého výdělku za základní zboží a služby. Z tohoto důvodu jakékoliv další 
snížení na spodní hraně distribuce příjmů může mít trvalý vliv na domácí poptávku, a 
tudíž i na růst34. Proto je rovněž důležité posílit postavení spotřebitelů, což jim umožní 
provádět optimální volby, a tudíž maximalizovat blahobyt.  

Byly zahájeny akce u 10 klíčových opatření stěžejní iniciativy, kterou je Evropská 
platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Některé byly zahájeny letos, 
jako je Nová evropská agenda pro integraci na pomoc úsilí členských států o podporu 
aktivní účasti státních příslušníků třetích zemí v našich společnostech nebo Rámec EU 
pro vnitrostátní strategie integrace Romů. 

V říjnu 2011 byla přijata Iniciativa pro sociální podnikání, přičemž její klíčová opatření 
budou zavedena v nadcházejících měsících počínaje novým rámcem pro sociální 
investiční fondy, novou investiční prioritou pro sociální podniky v navrhovaných 
strukturálních fondech nebo budoucí předlohou nařízení o statutu evropských nadací.  

Na nadcházející měsíce je naplánována bílá kniha o důchodech, která se bude zabývat 
udržitelností a přiměřeností důchodů v pokrizovém období. 

V boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení by se mělo usilovat o modernizaci 
systémů sociální ochrany podle společných zásad aktivního začleňování. Základním 
prvkem podpory integrace na trh práce a sociálního začlenění jsou zejména veřejné 
služby. Přístup k účinným a dostupným službám navíc hraje klíčovou roli pro snižování 
soukromých výdajů, a tudíž i pro zvyšování disponibilního příjmu, zmírňování příjmové 
chudoby a nerovnosti35. Podle studie OECD o veřejně poskytovaných službách snižuje 
přičítání veřejných služeb do příjmů domácností značným způsobem odhady chudoby. 
Míra ohrožení chudobou podstatně klesá, a to téměř o 40 %, použije-li se plovoucí 
hranice, a dokonce o téměř 80 %, použije-li se pevná hranice chudoby. Z toho vyplývá, 
že věcné dávky, vzaté jako celek, by měly potenciál snížit rozdíl mezi bohatými a 
chudými v průměru o 80 %. 

Odhaduje se, že mezi 30 miliony Evropanů starších 18 let, kteří nemají bankovní účet, je 
zhruba 6,4 milionu fakticky nejchudšími osobami ve společnosti nebo má obavu si o účet 

                                                 
33 Například o více než 15 % uprostřed distribuce příjmů v Litvě a Lotyšsku, o 8 % v Estonsku a o 2 

až 4 % ve Španělsku, Irsku a Spojeném království.  
34 MMF (2011): World Economic Outlook Report 2011, „Global Prospects and Policies“, 

Washington.  
35 Viz OECD (2011), „The impact of publicly provided services on the distribution of resources“, 

Zpráva pro Evropskou komisi.  
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zažádat36. Situace ohledně neexistence vlastního bankovního účtu se v EU velmi liší a v 
Rumunsku a Bulharsku nemá bankovní účet zhruba polovina respondentů. Spotřebitelé 
bez bankovního účtu budou pravděpodobně čelit problémům v souvislosti se 
zaměstnáním, nájmem nemovitostí a výplatami mezd či dávek a rovněž nesou vyšší 
transakční náklady. Doporučení Komise o přístupu k základnímu platebnímu účtu37 
přináší podrobnosti o nutných opatřeních pro boj proti finančnímu vyloučení.  

Pro životní úroveň a kvalitu života mají zásadní význam náklady na bydlení a jeho 
kvalita, a to zejména pro nejzranitelnější lidi. Toto zjevně vyplývá z ukazatelů EU 
týkajících se nákladů na bydlení a jeho nedostatku38. 38 % lidí, kteří jsou ohroženi 
chudobou, vydalo v roce 2010 více než 40 % svých čistých příjmů na bydlení, což je 
šestkrát více než zbytek populace (6 %)39. Současně podíl nákladů na celkových 
disponibilních příjmech dosáhl 32 % a představuje více než polovinu lidí, kteří jsou 
ohroženi chudobou, oproti 16 % u zbytku populace. Pokud se na náklady bydlení 
podíváme podrobněji, zjistíme, že nájmy a úroky u hypoték tvoří pouze kolem 30 % 
celkových hrubých nákladů na bydlení, zatímco ostatní složky – opravy, údržba, topení a 
další náklady – tvoří kolem 70 %40. Podle šetření rodinných účtů provedeném Komisí, 
bydlení, voda, elektřina, plyn a další paliva tvoří jedinou nejdůležitější položku ve 
výdajích domácností odpovídající 27,7 % výdajů domácností.  

Náklady na bydlení, přičemž zejména náklady na veřejné služby, mají velmi podstatný 
vliv na hranici chudoby: určoval-li by se disponibilní příjem odečtením nákladů na 
bydlení, podíl osob s příjmem pod 60 % (nového) mediánu by se v roce 2007 zvýšil z 16 
% na 22 % v EU jako celku41. Ukazuje to, jak je důležité plně provést směrnici 
2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, včetně čl. 3 odst. 8, 
který se týká potřeby řešit zjištěné případy energetické chudoby. 

3.8. Řešení neexistujících vazeb a nedostatků 

3.8.1. Lepší využití potenciálu jednotného trhu 

Vytvoření vnitřního trhu a otevření hranic byly dvě hlavní hnací síly evropského růstu 
v uplynulých dvou dekádách. Odhadovaným účinkem integrace na vnitřním trhu v EU v 
období 1992–2006 bylo vytvoření 2,75 milionu dalších pracovních míst a dalších 2,1 % 
růstu HDP. Obchod uvnitř EU dnes činí 17 % světového obchodu se zbožím a 28 % 
světového obchodu se službami. Odhaduje se, že z každých 1 000 EUR hodnot 
vytvořených v jednom členském státě, prospěch ve výši zhruba 200 EUR skončí v jiných 
členských státech EU prostřednictvím obchodu. 

Akt o jednotném trhu z dubna 2011 stanoví dvanáct nástrojů k dalšímu dotvoření a 
prohloubení vnitřního trhu v oblastech týkajících se přístupu k financování, mobility 
občanů, zadávání veřejných zakázek, odborných kvalifikací, práv duševního vlastnictví, 

                                                 
36 Zpráva o evropské finanční integraci za rok 2008, SEK(2009) 19 v konečném znění, 19.1.2009. 
37 K(2011) 4977, 18.7.2011. 
38 Pro podrobnější analýzu viz oddíl 5.2. podpůrného dokumentu Společné zprávy o sociální ochraně 

a sociálním začlenění za rok 2010.  
39 Výbor pro sociální ochranu – podskupina pro ukazatele odsouhlasila prahovou hodnotu 40 % jako 

indikátor neudržitelné zátěže nákladů na bydlení.  
40 Viz zpráva o sociální situaci v EU za rok 2009, oddíl 3.2.1. 
41 Viz zpráva o sociální situaci v EU za rok 2009, obr. 69, s. 138. 
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práv spotřebitelů, služeb, sítí, digitálního jednotného trhu, daní, regulačního prostředí pro 
podniky, sociálního podnikání a sociální soudržnosti. Komise již představila několik z 12 
klíčových legislativních návrhů Aktu o jednotném trhu a zbývající předloží do konce 
tohoto roku (vyjma navrhovaných právních předpisů o elektronickém podpisu, 
elektronické totožnosti a elektronickém ověřování). Všechny tyto návrhy by měly být 
schváleny Evropským parlamentem a Radou do konce roku 2012, aby jejich praktické 
přínosy mohly rychle být pociťovány v celé EU.  

Provedení Aktu o jednotném trhu má klíčový význam pro vytvoření prostředí příznivého 
pro evropské podniky, zejména pro malé a střední podniky a pro obnovu a posílení víry 
spotřebitelů a pracovníků v to, že mohou s důvěrou využít příležitostí, jež nabízí jednotný 
trh. Výroční hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích Komise monitoruje trhy napříč 
hospodářstvím a přispívá k odhalení těch trhů, které pro spotřebitele neplní svou funkci. 
Ve službách existuje již značný objem obchodu uvnitř EU: činí více než polovinu 
celosvětového obchodu se službami, přičemž více než polovina tohoto objemu je obchod 
v rámci jednotného trhu. Jednotný trh u služeb však není stále využíván ve svém plném 
potenciálu. Přestože služby mají více než dvoutřetinový podíl na HDP a zaměstnanosti v 
EU, stále představují pouze zhruba jen jednu pětinu celkového obchodu uvnitř EU. 
Překážky na jednotném trhu pro služby lze částečně přičíst nízké intenzitě hospodářské 
soutěže, což má na oplátku vliv na produktivitu.  

Vnitřní trh má tudíž stále velký potenciál vytvořit další růst a pracovní místa. V 
evropském semestru 2011 dostaly jednotlivé země největší počet doporučení ohledně 
strukturálních politik v odvětví služeb, včetně výzev, aby posílily úsilí o úplné provedení 
směrnice o službách42 pro odstranění neopodstatněných překážek vstupu na trh a dále 
otevřely svobodná povolání. Směrnice o službách se vztahuje na velkou řadu 
hospodářských činností tvořících kolem 45 % ekonomiky EU, včetně velkých odvětví, 
jako je maloobchod, stavebnictví, obchodní služby, cestovní ruch a většina regulovaných 
svobodných povolání. Podle konzervativních odhadů by to mohlo přinést růst až + 1,5 % 
HDP EU. V členských státech bylo dosaženo dle všeho různého stupně pokroku, od 
vynaložení úsilí o provedení některých reforem k žádným krokům v závislosti na 
jednotlivých doporučeních.  

Pro využití plného potenciálu směrnice je nyní zapotřebí přesunout těžiště pozornosti od 
zajišťování souladu k orientaci na konkurenceschopnost. Komise bude dále analyzovat 
kvalitu provedení a v případě potřeby budou přijímána formální opatření k prosazení 
práva. Komise v roce 2012 rovněž předloží další opatření na prohloubení jednotného trhu 
pro služby.  

Mimo stávající rámec oblasti působnosti směrnice o službách existují další odvětví 
služeb, která skrývají důležitý růstový potenciál. Jde například o odvětví zdravotních a 
sociálních služeb, které vytvořilo 4,2 milionu pracovních míst během let 2000–2009, což 
je více než čtvrtina všech pracovních míst vytvořených v daném období. Jde o 10 % 
všech pracovních míst v zemích jako Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko a 
představuje to kolem 5 % celkového hospodářského výstupu. Stárnutí populace zvýší 
poptávku po těchto službách a měl by se proto usnadnit jejich rozvoj. Mezi problémy, 

                                                 
42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na 

vnitřním trhu. 
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které je třeba řešit, patří nedostatek kvalifikovaných pracovníků v tomto odvětví v řadě 
členských států, omezená svoboda zakládání nových podniků z důvodu rozličných 
neodůvodněných nebo nepřiměřených omezení a komplikace při přeshraničním uznávání 
odborných kvalifikací, což ovlivňuje tyto a jiná odvětví, například vzdělávání, 
stavebnictví, výrobu a obchodní služby. 

Nárůst nezaměstnanosti v členských státech způsobí, že odborníci budou hledat pracovní 
příležitosti v jiných členských státech43, a přinese změnu modelů mobility v Evropské 
unii. Nadcházející modernizace právních předpisů EU, jež usnadňují uznávání odborných 
kvalifikací44, bude reagovat na potřeby členských států, které čelí zvýšenému nedostatku 
kvalifikované pracovní síly, a současně uvolní tlak nezaměstnanosti. 

Konečně, důvěru v jednotný trh mohou pro všechny zúčastněné subjekty posílit politiky, 
které vytváří právní rámec, v němž působí služby obecného zájmu (státní podpora a 
zadávání veřejných zakázek), a které zaručují, že konkurenceschopnost a liberalizace 
jdou ruku v ruce s dodržováním sociálních práv pracovníků a občanů. 

                                                 
43 Podle nedávného průzkum Eurobarometr zvažuje 28 % občanů EU práci v zahraničí. 
44 Směrnice 2005/36/ES. 
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Rámeček 1: Provedení směrnice o službách 

Provedení směrnice o službách je zásadním milníkem na cestě zdokonalování způsobu 
fungování jednotného trhu u služeb. Směrnice vedla k odstranění velkého počtu omezení. Dva 
roky po vypršení lhůty pro její provedení bylo již dosaženo mnoha věcí. Byly zrušeny stovky 
požadavků, které byly diskriminační, neodůvodněné či nepřiměřené (jako povolení, sazby nebo 
ekonomické prověrky). Většina členských států zřídila fungující „jednotná kontaktní místa“.  

Avšak plný potenciál směrnice lze realizovat pouze, až všechny členské státy dokončí kroky 
nutné k jejímu úplnému provedení. Tak tomu dosud není. Pro využití plného potenciálu směrnice 
je nyní zapotřebí přesunout těžiště pozornosti od zajišťování souladu k orientaci na 
konkurenceschopnost.  

24 z 27 členských států dokončilo legislativní postupy přijímání u všech nezbytných právních 
předpisů. V Německu, Rakousku a Řecku je tento postup v závěrečné fázi, je však stále třeba 
přijmout jeden či více právních předpisů. Komise dne 27. října 2011 přijala rozhodnutí předložit 
věc Evropskému soudnímu dvoru v rámci řízení o nesplnění povinnosti vyplývající z práva EU 
těmito členskými státy45. 

V roce 2011 Komise pomáhala těm členským státům, u kterých byly zřetelné náznaky, že došlo k 
nesprávnému nebo neúplnému provedení směrnice o službách, s cílem zlepšit provádění této 
směrnice46. Komise bude pokračovat v analýze kvality provedení u všech členských států a v 
případě potřeby budou přijímána formální opatření k prosazení práva. Ve 24 z 27 členských států 
jsou dnes v provozu „jednotná kontaktní místa“. Tři členské státy mají zpoždění: Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko. Fungování existujících jednotných kontaktních míst je však třeba 
podstatně zlepšit. Nejdůležitější nedostatky se týkají stupně dostupnosti elektronických postupů 
(tj. možnosti vyplňovat správní formality na internetu). Pouze ve třetině členských států lze 
značný počet správních postupů provést na internetu prostřednictvím jednotných kontaktních 
míst47. V Bulharsku, Irsku a na Maltě zatím jednotná kontaktní místa nenabízejí možnost provést 
správní postup na internetu ve všech případech; v devíti členských státech lze provádět na 
internetu pouze menší počet správních postupů48. Ve většině členských států je i nadále pro 
uživatele ze zahraničí velmi složité používat jednotné kontaktní místo, částečně z jazykových 
důvodů (např. ve Francii, Itálii, Maďarsku a Rakousku jsou jednotná kontaktní místa k dispozici 
pouze v národním jazyce), avšak rovněž z technických důvodů: většina členských států nadále 
přijímá pouze vnitrostátní prostředky pro elektronický podpis formuláře žádosti nebo pro 
identifikaci. Obecně lze říct, že jednotná kontaktní místa musí být nastavena uživatelsky 
přívětivěji a více reagovat na potřeby podnikatelů. 

V rámci snahy zlepšit provádění směrnice o službách v roce 2012 bude Komise řešit různé 
problémy odhalené při procesu vzájemného hodnocení ohledně této směrnice. Stále existují 
významné překážky bránící přeshraničnímu poskytování služeb, např. pokud jde o zvláštní 
požadavky, které členské státy ukládají na obchodní podíl v obchodních společnostech nebo, 
které omezují volbu druhu právnické osoby poskytující služby. Existují rovněž praktické 
komplikace vyplývající ze skutečnosti, že členské státy velmi využívají možnosti vyhradit určité 
činnosti v oblasti služeb určitým poskytovatelům se zvláštními kvalifikacemi, a to zejména v 

                                                 
45 IP/11/1283, 27.10.2011. 
46 Proběhla jednání s Bulharskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Portugalskem a Řeckem. 
47 Česká republika, Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Spojené království, 

Španělsko a Švédsko. 
48 Finsko, Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo Polsko a Řecko. 
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souvislosti s přeshraničním obchodem. Měla by se podporovat hospodářská soutěž mezi 
poskytovateli služeb, kteří využívají infrastrukturu širokopásmového připojení, energetiky a 
dopravy. Je nutné, aby byl poskytován spravedlivý přístup k distribučním sítím a rovněž 
usnadněny vstupy nových aktérů na trh s cílem snížit ceny za veřejné služby pro podnikatele. 
Odstranění neopodstatněných omezení otevírací doby maloobchodů může být stimulem pro nové 
investice a může podnítit spotřebu spotřebitelů. Toto úsilí by mělo být doplněno úplným 
provedením třetí poštovní směrnice. 

3.8.2. Maximalizovat dopad finančních prostředků EU 

V současném hospodářském klimatu Komise zdůrazňuje, že je nutné v maximální možné 
míře využívat stávající rozpočtové zdroje EU a zavést reformovaný víceletý finanční 
rámec, který bude důkladněji podporovat cíle strategie Evropa 202049.  

Stávající rozpočtové linie mají velký potenciál přinést značnou podporu růstu v EU. 
Různé velké investice prostřednictvím Fondu soudržnosti a Evropské fondu pro 
regionální rozvoj (FS a EFRR), a to zejména do zlepšení životního prostředí, dopravní 
infrastruktury, energetických a širokopásmových sítí, mohou mít bezprostřední dopad na 
růst a pracovní místa. Vedle těchto investic poskytuje EFRR hodnotnou podporu pro 
podnikání, investice do podniků, inovace a výzkum, a informační a komunikační 
technologie pro podniky. Evropský sociální fond (ESF) pracuje se čtyřmi prioritními 
oblastmi: zaměstnanost se zvláštním důrazem kladeným na zaměstnanost 
znevýhodněných skupin a mladých, dovednosti a celoživotní učení, zlepšení 
přizpůsobivosti trhu práce a podpora sociálního začlenění. V mnoha případech je tato 
podpora přizpůsobena doporučením daným členským státům v souvislosti se strategií 
Evropa 2020.  

S cílem lépe využít prorůstového potenciálu strukturálních fondů by členské státy měly 
při využití flexibility, kterou jejich programy umožňují, zajistit (opětovné) stanovení 
priorit financování, aby podpora byla směřována podle doporučení pro jednotlivé země 
nebo do oblastí, které mají vysoký růstový potenciál. V některých případech bude nutné 
nové programování, pokud by intenzivnější a ranější využití finančních prostředků EU 
mohlo přispět k podpoře zdrojů růstu. Mezi opatření na podporu růstu patří: 

– Zlepšit likviditu malých a středních podniků ve finančně omezeném bankovním 
prostředí prostřednictvím intenzivnějšího využití finančních nástrojů JEREMIE 
(úvěry, záruky a rizikový kapitál); 

– Více investovat do energetické účinnosti budov (jako ve Francii). Napomohlo 
by to zajistit pracovní místa ve stavebnictví, což je odvětví těžce zasažené krizí, 
které má značnou nevyužitou kapacitu;  

– Zvýšit účinnost využívání zdrojů investicemi do ekologických inovací, energií z 
obnovitelných zdrojů a ekologických technologií; 

– Urychlit velké projekty v konvergenčních regionech (jako v Řecku); 

                                                 
49 Viz rovněž stanovisko Výboru regionů ze dne 12. října 2011 o úloze regionálních a místních 

orgánů při naplňování cílů strategie Evropa 2020. 



 

CS 22   CS 

– Sestavit seznam urychlených prioritních projektů, které jsou jednak připraveny k 
realizaci a mohou bezprostředně přispět k růstu, a to s cílem nahradit programy, 
jejichž výkonnost podstatně zaostává za možnostmi. Komise je připravena 
nabídnout v tomto procesu pomocnou ruku, což již činí v případě Rumunska a 
Řecka; 

– Zrychlit využívání dostupných fondů tím, že se stanoví méně priorit u programů, 
a to s cílem zlepšit podmínky pro růst a snížit regionální propast, což bylo 
nedávno dohodnuto s Itálií v rámci akčního plánu pro soudržnost. 

Členské státy by každopádně měly do konce roku 201250 podat zprávu o výstupech a 
výsledcích a pokroku při naplňování cílů v oblasti politiky soudržnosti a o jejím 
příspěvku k naplňování cílů strategie Evropa 2020.  

Pro podporu čerpání nevyužitých finančních prostředků v dobách fiskálních omezení 
navrhla Komise dne 1. srpna 2011 zvýšit míru spolufinancování s cílem vrátit některé 
nejvíce postižené ekonomiky EU zpět na cestu růstu. Podle tohoto návrhu by vyšší míry 
spolufinancování měly být k dispozici pro Řecko, Irsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Lotyšsko a Maďarsko a měly by umožnit těmto státům pokročit při realizaci projektů na 
podporu růstu a konkurenceschopnosti. Maximální očekávaný dopad by měl celkem činit 
2,884 mld. EUR. Rada a Evropský parlament se vyzývají, aby do konce tohoto roku 
urychleně přijaly tento návrh. 

Komise dosáhla dobrého pokroku při sestavování podrobného návrhu budoucího 
rozpočtu EU, jež by měl být uzpůsoben k podpoře růstu a tvorby pracovních míst v 
souladu se strategií Evropa 2020. Podrobné návrhy byly přijaty v souvislosti s Nástrojem 
pro propojení Evropy a politikou soudržnosti, společnou zemědělskou politikou a 
rozvojem venkova, přičemž další návrhy jsou blízko k jejich přijetí, tj. např. Horizont 
2020. Tyto právní základy budou rovněž doplněny politickými rámci, jako jsou 
revidované hlavní směry pro transevropské dopravní a energetické sítě, a počátkem roku 
2012 i návrhy dvou strategických rámců Společenství, jeden pro sdíleně řízené fondy51 a 
druhý pro výzkum a inovace. Tyto rámce budou stanovovat oblasti, které budou prioritní 
pro podporu EU, a lépe koordinovat různé programy financování EU.  

Coby klíčový prvek víceletého finančního rámce (MFF) musí tyto návrhy zajistit účinné 
a růst podporující investice z rozpočtu EU. Klíčové prvky návrhů v oblasti politiky 
soudržnosti, které reagují na tyto cíle, jsou mechanismus pro tematické zaměření v 
prioritách strategie Evropa 2020, koncentrace zdrojů a nové ustanovení o podmíněnosti, 
které zajistí, aby se financování EU zaměřilo na výsledky, a budou pro členské státy 
velkou pobídkou zajistit faktické naplnění cílů strategie Evropa 2020, pokud jde o růst a 
pracovní místa. S každým členským státem budou sjednány smlouvy o partnerství 
zaručující, že se vnitrostátní financování a financování z EU vzájemně posilují.  

Jako předzvěst Nástroje pro propojení Evropy podle příštího víceletého finančního 
rámce navrhla v říjnu Komise pilotní fázi projektových dluhopisů Evropa 2020 ve výši 
230 milionů EUR. Iniciativa usiluje o mobilizaci investic v oblastech, které stimulují růst 
a vytváří pracovní místa. Rozsáhlé a naléhavé investiční potřeby v oblasti infrastruktury 

                                                 
50 Stávající pravidla požadují po členských státech, aby podaly strategické zprávy.  
51 EFRR, ESF, Fond soudržnosti, Evropský rybářský fond a rozvoj venkova. 
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společně s dlouhými lhůtami potřebnými pro přípravu projektů vyžadují bezodkladná 
opatření, která vyřeší nedostatek financí. V době napjatých veřejných rozpočtu jsou 
naléhavě zapotřebí inovativní řešení pro mobilizaci většího podílu soukromých úspor a 
zlepšení řady finančních nástrojů dostupných pro projekty v oblasti infrastruktury, 
zejména v odvětví energetiky, dopravy a informačních a komunikačních technologií. 
Projekty v oblasti infrastruktury mají přístup k financím omezený, a proto jsou nezbytné 
alternativní zdroje dluhového financování. V případě projektů v oblasti infrastruktury s 
komerčním potenciálem by mělo být pravidlem spojení fondů EU se spoluprací s 
kapitálovým trhem a bankovním odvětvím, zejména prostřednictvím Evropské investiční 
banky (EIB) jakožto finančního orgánu EU zřízeného na základě Smlouvy. 

3.8.3. Využití potenciálu globálního trhu 

V centru hospodářství EU zůstává jednotný trh, avšak podíl obchodu na tvorbě růstu 
nebyl nikdy tak velký jako dnes – v roce 2010 zhruba 25 % růstu EU pocházelo z 
mezinárodního obchodu. V krátké době bude většina hospodářského růstu realizována 
mimo Evropu. Fakticky do roku 2015 bude 90 % budoucího hospodářského růstu 
vytvářeno mimo Evropu. Růstový potenciál EU bude záviset na schopnosti sklízet plody 
tohoto růstu. A přitom nejrychleji rostoucí trhy jsou méně otevřené než EU. 

Vnější hospodářské vztahy Evropy mají pevné základy. EU bude i nadále pokračovat ve 
spolupráci se všemi partnery, zejména s rozvojovými zeměmi, a tuto spolupráci bude 
upravovat podle měnících se okolností. Největšími obchodními partnery EU jsou USA a 
Čína. EU vyvinula se strategickými partnery nové a komplexnější nástroje (s USA: TEC 
jako příklad spolupráce na vozidle s elektrickým pohonem; s Čínou: HED jako příklad v 
oblasti inovací). Asijský region je domovem nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Jeho 
regionální hospodářská integrace postupuje rychle kupředu a EU chce daného potenciálu 
a příležitostí využít. Dohoda o volném obchodu s Indií je ústředním prvkem strategie EU. 
Asie nepředstavuje jen stěžejní vývozní trh, ale představuje rovněž klíčový článek 
zásobovacích řetězců EU. Pokud jde o Rusko, zájmem EU je zapojit Rusko do 
globálního ekonomického systému a případně uzavřít dohodu o volném obchodu. Pokud 
jde o Mercosur a Japonsko, prozkoumává se případné uzavření dohod o volném obchodu. 
Obchodní agenda se zeměmi v blízkém sousedství překračuje problematiku růstu a 
pracovních míst, protože zahrnuje bezpečnost a solidaritu. Přesto je region, na který se 
vztahuje politika sousedství, hospodářským faktorem, protože jde o pátého největšího 
obchodního partnera EU. Co se týče jižního Středomoří, zaměřuje se EU na dohody o 
volném obchodu a na krátkodobé iniciativy. EU se rovněž angažuje s Ukrajinou 
(prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu) a dalšími zeměmi Východního 
partnerství. 

Iniciativa týkající se oblasti komoditních trhů a oblasti surovin52 navrhla opatření, jak 
evropskému průmyslu zajistit přístup k surovinám na světových trzích a jak zlepšit 
transparentnost finančních a komoditních trhů.  

Více obchodu a investic se světem je klíčem ke stabilní a udržitelné hospodářské obnově, 
růstu a tvorbě pracovních míst v Evropě. K dosažení tohoto cíle je bezprostřední 
prioritou EU uzavřít další obchodní dohody, které se dojednávají: 1) s výhradou 

                                                 
52 KOM(2011) 25, 2.2.2011. 



 

CS 24   CS 

stanovisek partnerů je cílem EU uzavřít jednání s Indií a Ukrajinou, a to do příštích 
summitů s těmito zeměmi; 2) s výhradou stanovisek partnerů je cílem EU uzavřít jednání 
s Kanadou, Singapurem a Malajsií nejpozději v průběhu roku 2012 a 3) formálně 
dokončit počátkem roku 2012 dohody s Peru a Kolumbií, u kterých byla již jednání 
uzavřena. 
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Přehled doporučení pro členské státy podle oblastí politiky 
  Veřejné finance Trh práce Strukturální politiky   Finanční stabilita 

  
Fiskální 
konsoli-

dace 

Dlouho-
dobá 

udržitel-
nost 

Daňový 
rámec Zdaňování  Tvorba 

mezd 

Aktivní 
politika 
na trhu 
práce 

Účast na 
trhu 

práce 
Vzdělávání Síťová 

odvětví 
Energe-

tická 
účinnost 

Odvětví 
služeb 

Podnika-
telské 

prostředí 
a MSP 

Výzkum, 
vývoj a 
inovace 

Veřejné 
služby, 
politika 

soudržnosti 

Bankov
nictví 

Trh s 
bydlením 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
Poznámka (1): Pro Irsko, Lotyšsko, Portugalsko a Rumunsko je jediným doporučením provést stávající závazky podle programů finanční pomoci EU/MMF.  
Poznámka (2): Počet zaškrtnutí nemusí nutně odpovídat počtu doporučení pro jednotlivý členských stát, jelikož se tato doporučení často vztahují na více než jednu oblast.
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Cíle strategie Evropa 202053 

*Země, jež vyjádřily vnitrostátní cíl v souvislosti s jiným ukazatelem, než je ukazatel hlavního cíle EU. 

Cíle 
členských 

států 

Míra 
zaměstnanosti 

(v %) 
Výzkum a vývoj 

v % HDP 

Cíle u snižování 
emisí (srovnání 

s úrovněmi 
v roce 2005)54 

Energie 
z obnovitelných 

zdrojů 

Energetická 
účinnost –snížení 
spotřeby energií 
měřeno v Mtoe55 

Předčasný 
odchod ze 

vzdělávání v % 
Terciární vzdělání 

v % 
Snížení populace ohrožené chudobou nebo 

sociálním vyčleněním v počtu osob 

AT 77–78 % 3,76 % -16 % 34 % 7,16 9,5 % 

38 % (včetně ISCED 
4a, které je v 

současnosti zhruba 12 
%) 

235 000 

BE 73,2 % 3,0 % -15 % 13 % 9,80 9,5 % 47 % 380 000 

BG 76 % 1,5 % 20 % 16 % 3,20 11 % 36 % 500 000* 

CY 75–77 % 0,5 % -5 % 13 % 0,46 10 % 46 % 27 000 

CZ 75 % 1 % (pouze 
veřejný sektor) 9 % 13 % n.a. 5,5 % 32 % 

Zachovat počet osob ohrožených chudobou 
nebo sociálním vyčleněním na úrovni roku 
2008 (15,3 % celkové populace) s úsilím o 

snížení tohoto počtu o 30 000 osob. 

DE 77 % 3 % -14 % 18 % 38,30 <10 % 
42 % (včetně ISCED 4, 
které je v současnosti na 

11,4 %) 
330 000 (dlouhodobě nezaměstnaných)* 

DK 80 % 3 % -20 % 30 % 0,83 <10 % nejméně 40 % 22 000 (osob, které žijí v domácnostech s velmi 
nízkou intenzitou práce )* 

EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,71 9,5 % 40 % 61 860 osob zbavit ohrožení chudobou* 

EL 70 % Žádný cíl -4 % 18 % 2,70 9,7 % 32 % 450 000 

ES 74 % 3 % -10 % 20 % 25,20 15 % 44 % 1 400 000 – 1 500 000 

FI 78 % 4 % -16 % 38 % 4,21 8 % 
42 %  

(úzké vnitrostátní 
vymezení) 

150 000 

                                                 
53 Konečné vnitrostátní cíle byly stanoveny v národních programech reforem v dubnu 2011. 
54 Národní cíle v oblasti snižování emisí vymezené v rozhodnutí 2009/406/ES platí pro emise, jež nejsou předmětem systému pro obchodování s emisemi ( (neboli „rozhodnutí o 

sdílení úsilí“). Emise obchodované v tomto systému budou ve srovnání se stavem z roku 2005 sníženy o 21 %. Odpovídající celkové snížení emisí bude činit –20 % ve srovnání se 
stavem z roku 1990. 

55 Je třeba uvést, že vnitrostátní projekce se rovněž velmi rozcházejí, pokud jde o základní rok(y), vůči kterému (kterým) se úspory odhadují. 
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FR 75 % 3 % -14 % 23 % 34,00 9,5 % 50 % 
Snížit počet osob trvale ohrožených chudobou 

o jednu třetinu v daném období 
2007–2012 nebo o 1 600 000 osob* 

HU 75 % 1,8 % 10 % 14,65 % 2,96 10 % 30,3 % 450 000 

IE 69–71% přibližně 2 % 
2,5 % z HDP) -20 % 16 % 2,75 8 % 60 % 186 000 do roku 2016* 

IT 67–69% 1,53 % -13 % 17 % 27,90 15–16 % 26–27 % 2 200 000 

LT 72,8 % 1,9 % 15 % 23 % 1,14 <9 % 40 % 170 000 

LU 73 % 2,3–2,6 % -20 % 11 % 0,20 <10 % 40 % Žádný cíl 

LV 73 % 1,5 % 17 % 40 % 0,67 13,4 % 34–36 % 121 000* 

MT 62,9 % 0,67 % 5 % 10 % 0,24 29 % 33 % 6 560 

NL 80 % 2,5 % -16 % 14 % Není k dispozici <8 % >40 % 
v 2020 očekáváno 45 % 93 000* 

PL 71 % 1,7 % 14 % 15,48 % 14,00 4,5 % 45 % 1 500 000 

PT 75 % 2,7–3,3 % 1 % 31 % 6,00 10 % 40 % 200 000 

RO 70 % 2 % 19 % 24 % 10,00 11,3 % 26,7 % 580 000 

SE Značně přes 80 
% 4 % -17 % 49 % 12,80 <10 % 40–45 % 

Snížení v % žen a mužů, kteří nejsou 
pracovním poměru (s výjimkou studentů v 

celodenním studiu), dlouhodobě 
nezaměstnaných a osob v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti výrazně pod 14 % do 2020* 
SI 75 % 3 % 4 % 25 % Není k dispozici 5 % 40 % 40 000 

SK 72 % 1 % 13 % 14 % 1,65 6 % 40 % 170 000 

UK Žádný cíl v NPR Žádný cíl v NPR -16 % 15 % Není k dispozici Žádný cíl v NPR Žádný cíl v NPR Stávající číselné cíle zákona o dětské chudobě z 
roku 2010* 

EU 
odhadem 73,70–74 % 2,65–2,72 % 

-20 % 
(ve srovnání s 

úrovněmi v 
1990) 

20 % 206,9 10,3–10,5 % 37,5–38,0 %56  

Hlavní cíl 
EU 75 % 3 % 

-20% 
(ve srovnání s 

úrovněmi v 
20 % 

20 % zvýšení 
energetické 
účinnosti 

10 % 40 % 20 000 000 

                                                 
56 Výpočet nezahrnuje ISCED 4 (Německo, Rakousko). Při zohlednění ISCED 4 činí tato hodnota: 39,9 –40,4 %. 
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1990) odpovídající 368 
Mtoe 

 


