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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 

2018 

(2017/2226(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 121 odst. 2, 

článek 136 a 148 této smlouvy, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 

16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad 

stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 

politik1, 

– s ohledem na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států2, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. 

listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně3, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 

schodku4, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 

16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy5, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 

16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně6, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 

21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů 

rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států 

v eurozóně7, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 

21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy 

eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi8, 

                                                 
1Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8. 
4Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33. 
5Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25. 
6Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1. 
7Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11. 
8Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1. 
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– s ohledem na závěry Evropské rady přijaté ve dnech 25.–26. března 2010 a 17. června 

2010 a také na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 s názvem „Evropa 2020: Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020), 

– s ohledem na doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních 

směrech hospodářských politik členských států a Evropské unie1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. 

června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro 

investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení 

(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice2, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. ledna 2015 o optimálním využití flexibility 

v rámci současných pravidel paktu o stabilitě a růstu (COM(2015)0012), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2015 o přezkumu rámce pro správu 

ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy3, 

– s ohledem na zprávu o dokončení evropské hospodářské a měnové unie (zpráva pěti 

předsedů), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. října 2015 o krocích k dokončení hospodářské 

a měnové unie (COM(2015)0600), 

– s ohledem na hospodářskou prognózu Evropské komise z podzimu 2017, 

– s ohledem na studie a hloubkové analýzy koordinace hospodářských politik v eurozóně 

v rámci evropského semestru, které byly připraveny pro Hospodářský a měnový výbor 

(listopad 2015), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2015 o roční analýze růstu za rok 

2016 (COM(2015)0690), zprávu mechanismu varování na rok 2016 (COM(2015)0691) 

a návrh společné zprávy o zaměstnanosti ((COM(2015)0700), 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na 

podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) 

č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2015 o dokončení evropské hospodářské 

a měnové unie4, 

– s ohledem na doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny, 

– s ohledem na rozhovory se zástupci vnitrostátních parlamentů o prioritách evropského 

semestru na rok 2018, 

                                                 
1Úř. věst. L 192, 18.7.5.2015, s. 27. 
2Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1. 
3Úř. věst. C 407, 4.11.2016, s. 105. 
4Přijaté texty, P8_TA(2015)0469. 
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– s ohledem na diskuzi s Komisí v Evropském parlamentu o balíčku týkajícím se 

evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2018, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 

výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 

regionální rozvoj a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8–0000/2018), 

A. vzhledem k tomu, že podle prognóz Komise se očekává pokračování růstu evropského 

hospodářství, přestože tempo tvorby pracovních míst a kupní síly domácností naznačuje 

mírnou ztrátu dynamiky v příštích dvou letech, přičemž růst v EU dosahuje 2,3 % 

v letošním roce, mírně zpomalí na 2,1 % v roce 2018 a sníží se na 1,9 % v roce 2019; 

B. vzhledem k tomu, že se v příštím roce očekává mírný pokles soukromé spotřeby před 

zmírněním v roce 2019 v důsledku vyšší inflace oproti předchozímu roku, která 

utlumuje kupní sílu domácností, a tento dopad pouze částečně zmírní nižší soukromé 

úspory; 

C. vzhledem k tomu, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) poskytl důležitou 

podporu investicím v EU kromě evropských strukturálních a investičních fondů, 

zatímco směřování úspor k rovnosti zároveň snížilo návratnost a přineslo investicím 

méně pobídek; 

D. vzhledem k tomu, že se očekává nárůst zaměstnanosti, zatímco některé ukazatele trhu 

práce a poměrně velká míra „nedobrovolné“ práce na částečný úvazek naznačují 

přetrvávající potíže na trhu práce, které zhoršují nerovnosti; 

E. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti i nezaměstnanosti je stále vyšší než v roce 

2008; vzhledem k tomu, že skrytá nezaměstnanost (nezaměstnaní, kteří jsou ochotni 

pracovat, ale zaměstnání aktivně nehledají) dosahovala v roce 2016 20 %; 

F. vzhledem k tomu, že vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové úniky a agresivní 

daňové plánování způsobily miliardové ztráty potenciálních příjmů pro veřejné finance 

v několika členských státech ve prospěch velkých korporací; 

1. bere na vědomí zveřejněný balíček týkající se roční analýzy růstu na rok 2018 

a navrhovaný soubor politik v oblasti investic, strukturálních reforem a fiskální 

konsolidace, které jsou uváděny jako způsob, jak dále podpořit vyšší míry růstu a posílit 

obnovu Evropy a další sbližování; 

2. podtrhuje však přetrvávající strukturální problém nedostatečného růstu potenciálního 

produktu a produktivity doprovázený příliš nízkými investicemi a mzdami, což vede 

k přetrvávajícím sociálním nerovnostem; 

3. zdůrazňuje význam zvyšování mezd na evropské úrovni v zájmu posílení soukromé 

spotřeby jakožto hlavní podpory růstu; poukazuje na nutnost zaměřit se na interakci 

mezi měnovou, fiskální a příjmovou politikou (včetně vývoje mezd a zisku) spíše než 

pouze na daňové otázky; 
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4. vítá zlepšení v oblasti veřejných financí, především postupně klesající poměr veřejného 

dluhu k HDP v EU a eurozóně a klesající celkové rozpočtové schodky; připomíná, že 

zatímco mnoho členských států má omezenou daňovou volnost pro provádění 

udržitelných reforem vstřícných k růstu, některé členské státy stále vykazují velké 

přebytky, které by měly být použity k podpoře investic a růstu napříč EU; 

5. připomíná význam veřejných investic pro posílení a mobilizaci investic v EU; má za to, 

že soubor politik navrhovaný v analýze růstu na rok 2018 by měl být dále rozvíjen, aby 

napravil současný pokles veřejných investic v EU; zdůrazňuje, že tento pokles dopadá 

také na místní a regionální orgány a ohrožuje tak jejich schopnost poskytovat kvalitní 

veřejné služby; 

6. požaduje přezkum účetních standardů (Evropský systém národních a regionálních účtů, 

ESA 2010) v zájmu zajištění odepisování investic v delším období, což by umožnilo 

obnovu rozpočtových rozpětí a realizaci projektů infrastruktury; 

7. zdůrazňuje, že evropský semestr a doporučení pro jednotlivé země by měly plnit cíle 

stanovené v pilíři sociálních práv; 

8. trvá na tom, že v rámci evropského semestru je zapotřebí rozvíjet komplexní strategii na 

podporu investic, která bude posilovat environmentální udržitelnost; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby prokázala, jak se její tvrzení, že „cíle udržitelného rozvoje (...) 

jsou plně začleněny do evropského semestru“ (sdělení Komise ze dne 22. května 2017, 

COM(2017)0500) odráží v roční analýze růstu na rok 2018 a jak se projeví v následném 

procesu semestru;  

9. vítá skutečnost, že roční analýza růstu na rok 2018 uznává potřebu účinných 

a spravedlivých daňových systémů pro zajištění udržitelného financování a odvrácení 

současného poklesu zdanění kapitálových příjmů; podporuje inciativy Komise směřující 

k dosažení větší transparentnosti, reformu systému DPH a společný konsolidovaný 

základ daně z příjmu právnických osob;  

10. vyjadřuje politování nad tím, že doporučení pro eurozónu obsahují celkově neutrální 

orientaci fiskální politiky, přestože se v roce 2018 očekává, že orientace fiskální 

politiky bude mírně expanzivní v řadě členských států, a že toto doporučení tedy plně 

nepodporuje posilování hospodářského růstu a tvorby pracovních míst; 

11. trvá na společném úsilí, které by více přiblížilo výdaje eurozóny v oblasti výzkumu 

a vývoje cílům strategie EU 2020; požaduje řádné politiky a investice pro zajištění 

rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání a odborné přípravě; 

12. připomíná, že úlohou členských států je zajistit přístup ke kvalitnímu vzdělání 

a odborné přípravě; 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly odpovídající opatření na pomoc uprchlíkům 

s usazením a integrací a na včasné předvídání požadavků pro usnadnění jejich hladkého 

vstupu na trh práce a zajištění, že veřejné služby budou mít dostatek zdrojů; zdůrazňuje, 

že sociální partneři by měli hrát klíčovou úlohu při podpoře integrace migrantů 

a zabránění tomu, aby byli pracovně zneužíváni 
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14. má za to, že dostupné nástroje zatím neodpovídají úkolu úplného řešení cyklických 

a strukturálních problémů EU, a to zejména potřeby posílit růst podporující začlenění 

a produktivitu, tvorbu pracovních míst, podpořit sbližování a udržitelné investice 

a posilovat odolnost vůči otřesům; 

15. zdůrazňuje, že fiskální kapacita, kromě stávajících kapacit, a nikoliv prostřednictvím 

přesunů, které by poškodily současnou klíčovou úlohu strukturálních fondů a politiky 

soudržnosti, představuje nezbytný nástroj pro zvýšení pobídek pro sbližování a boj 

s asymetrickými či symetrickými hospodářskými otřesy; 

16. je znepokojen, že nedostatky a diskriminace na trhu práce jsou v celé Evropské unii 

nadále časté, což přispívá k rozdílům v odměňování, výši důchodů, účasti na procesu 

rozhodování a bohatství mezi muži a ženami; zdůrazňuje význam zachování vysokých 

standardů týkajících se kvality navrhovaného zaměstnání; 

17. požaduje dokončení bankovní unie včetně důvěryhodného evropského systému pojištění 

vkladů a společné fiskální pojistky; 

18. podtrhuje význam lepšího procesu evropského semestru včetně formalizace celkové 

orientace fiskální politiky eurozóny, která je klíčovým nástrojem pro tvorbu politik 

a jejich provádění napříč hospodářskou a měnovou unií; požaduje širší reformu paktu 

o stabilitě a růstu v zájmu zlepšení jeho flexibility, začlenění diferenciovaného 

zacházení s investicemi a zavedení konceptu celkové orientace fiskální politiky; 

19. zdůrazňuje, že jakýkoliv další krok směrem k prohloubení HMU musí jít ruku v ruce se 

silnější demokratickou kontrolou; trvá na tom, že za tímto účelem musí být posílena 

úloha Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů; požaduje zapojení 

odborových svazů do jednání, a to jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni; naléhavě 

vybízí k zahájení dlouho očekáváného jednání o interinstitucionální dohodě o semestru; 

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám 

a vnitrostátním parlamentům členských států a Evropské centrální bance. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Evropská unie zažívá od roku 2008 hlubokou hospodářskou a měnovou krizi. Po deseti letech 

se v eurozóně opatrně projevuje zlepšování hospodářských výsledků a opětovné zahájení 

růstu. 

 

Tyto makroekonomické ukazatele však nebrání nárůstu nerovností uvnitř členských států, kdy 

narůstá fenomén chudých pracujících, ani nedostatečnému sbližování mezi členskými státy 

eurozóny. 

 

Evropský semestr 2018 musí být příležitostí k vedení hospodářské politiky, která zajišťuje 

růst, investice a plnou zaměstnanost. Musí rovněž plně přispívat k provádění cílů, které si 

Evropská unie vytyčila v pilíři sociálních práv.  

 

Současný rámec evropské správy ekonomických záležitostí ukázal svá omezení. Bez změny 

směřování rozpočtové politiky eurozóny není naděje na udržitelný růst s kvalitními 

pracovními místy. Z tohoto důvodu zpravodaj doporučuje reformu paktu o stabilitě a růstu 

a zavedení fiskální kapacity eurozóny a ambiciózního plánu veřejných investic.  

 

Plán předsedy Junckera zcela jistě představoval první důležitou etapu pro soukromý sektor, 

ale je nutné jej doplnit o plán investic pro sektor veřejný. 

 

Kvalitní veřejná infrastruktura představuje jednu ze silných stránek naší 

konkurenceschopnosti. 

 

Evropě však hrozí, že o tento trumf přijde v důsledku současného nedostatku investic, který se 

projevuje stárnutím infrastruktur, což má dopad na dopravní zácpy, zpomalení na železnici, 

nejistotu, pokud jde o výši investic na trhu s energií. 

 

Evropská unie musí rovněž vést udržitelnou investiční politiku, která zajistí potřebnou 

ekologickou transformaci a umožní jí dosahovat cílů, jež si stanovila. Evropský semestr by 

měl tuto prioritu plně zohledňovat. 

 

Zpravodaj zároveň obhajuje i další priority, jako: 

 růst mezd a ochrana sociálních systémů, 

 harmonizace evropských daní a boj proti vyhýbání se daňové povinnosti s cílem 

dosáhnout fiskální spravedlnosti, 

 navýšení financování výzkumu a vývoje s cílem zvýšit produktivitu na evropské 

úrovni. 

 


