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Návrh závěrů Rady pro hospodářské a finanční věci o hloubkových
přezkumech a plnění doporučení pro jednotlivé země z roku 2018

Delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady o hloubkových přezkumech a plnění doporučení
pro jednotlivé země z roku 2018, jak jej dne 2. května 2019 potvrdil Hospodářský a finanční výbor.
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Návrh závěrů Rady pro hospodářské a finanční věci
o hloubkových přezkumech a plnění doporučení pro jednotlivé
země z roku 2018
Rada pro hospodářské a finanční věci:
1.

VÍTÁ zveřejnění zpráv Komise o jednotlivých zemích, včetně hloubkových přezkumů
v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze, které analyzují hospodářskou politiku
každého členského státu a sledují pokrok při plnění doporučení pro jednotlivé země
z roku 2018. Rovněž VÍTÁ doprovodné sdělení obsahující závěry Komise o identifikaci
a závažnosti nerovnováh.

2.

ZOHLEDNÍ tyto prvky, stejně jako závěry Rady ze dne 22. ledna 2019 o roční analýze růstu
a o zprávě

mechanismu

varování,

národní

programy

reforem,

programy

stability

a konvergenční programy, jakož i doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny
při přijímání letošních doporučení pro jednotlivé země.

I – HLOUBKOVÉ PŘEZKUMY
3.

DOMNÍVÁ SE, že hloubkové přezkumy představují vysoce kvalitní a komplexní analýzu
situace v každém členském státě, který podléhá přezkumu. UZNÁVÁ, že s ohledem
na specifické výzvy v každé ekonomice byly uplatněny příslušné analytické nástroje doplněné
o věcnou kvalitativní analýzu.

4.

SOUHLASÍ s tím, že všech 13 členských států, které byly předmětem analýzy v rámci
hloubkového přezkumu (Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Německo,
Nizozemsko,

Portugalsko,

Rumunsko,

Řecko,

Španělsko

a Švédsko),

se

potýká

s makroekonomickou nerovnováhou různé povahy a různého rozsahu.
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5.

SOUHLASÍ s názorem Komise, že nadměrná nerovnováha existuje ve třech členských státech
(Itálie, Kypr a Řecko).

6.

BERE NA VĚDOMÍ záměr Komise i nadále v rámci zvláštního monitorování provádět
přezkum vývoje a politických opatření přijatých všemi členskými státy s nerovnováhou či
nadměrnou nerovnováhou.

7.

OPAKUJE, že by měl být plně využit potenciál postupu při makroekonomické nerovnováze,
a to transparentně a konzistentně, aby se členské státy s tímto postupem ztotožnily, včetně
aktivace postupu při nadměrné nerovnováze, pokud to Komise a Rada budou považovat
za vhodné. TRVÁ NA TOM, že kdykoli Komise dospěje k závěru, že členský stát je vystaven
nadměrné nerovnováze, ale nenavrhne Radě, aby zahájila postup při nadměrné nerovnováze,
měla by jasně a veřejně vysvětlit své důvody.

8.

VÍTÁ skutečnost, že náprava makroekonomických nerovnováh v EU probíhá úspěšně díky
růstu HDP a politickému úsilí členských států. PODTRHUJE, že v některých členských
státech stále přetrvávají problémy, zejména tam, kde jsou spojeny s nerovnováhou stavových
veličin, přičemž zejména nerovnováhy v oblasti soukromého a veřejného zadlužení zůstávají
historicky vysoké a jejich náprava nepostupuje dostatečně rychle. ZDŮRAZŇUJE, že tato
vysoká úroveň zadlužení omezuje prostor pro absorpci budoucích negativních ekonomických
šoků. VYZDVIHUJE, že je nutné nadále sledovat vývoj tam, kde se vyskytují náznaky
možných neudržitelných trendů, zejména tam, kde souvisejí s rychlým růstem cen
rezidenčních nemovitostí a rychle rostoucími jednotkovými náklady práce.
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9.

POZNAMENÁVÁ, že při nápravě schodku běžného účtu dosáhla většina zemí, jež jsou
čistými dlužníky, značného pokroku, ale v řadě členských států zůstává problémem vysoký
zahraniční dluh. Současně POZNAMENÁVÁ, že jiné členské státy namísto toho vykazují
vysoký přebytek běžného účtu, který zůstává setrvalý, pouze s mírnými náznaky snížení.
ZDŮRAZŇUJE, že členské státy se schodkem běžného účtu nebo vysokým zahraničním
zadlužením by měly dále usilovat o zlepšení své konkurenceschopnosti a zamezit
nadměrnému růstu jednotkových nákladů práce. Členské státy s vysokým přebytkem běžného
účtu by měly dále zlepšovat podmínky na podporu mzdového růstu při současném
respektování úlohy sociálních partnerů a nadále prioritně provádět opatření podporující
investice, domácí poptávku a růstový potenciál, a tím také usnadnit obnovení rovnováhy.

10.

ZDŮRAZŇUJE, že je zapotřebí přijmout politická opatření a důrazně se zavázat ke
strukturálním reformám s cílem snížit nerovnováhu ve všech členských státech, včetně těch,
jež se potýkají s makroekonomickou nerovnováhou ovlivňující hladké fungování HMU.
Nerovnováhy je třeba vyřešit trvalým způsobem, jenž zlepší odolnost a sníží rizika, zaměří se
na hlavní výzvy a vytvoří podmínky pro udržitelný růst a zaměstnanost.

II – PLNĚNÍ DOPORUČENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ
11.

PŘIPOMÍNÁ, že Komisí provedené víceleté hodnocení ukazuje, že se řada doporučení pro
jednotlivé země týká dlouhodobých strukturálních problémů, jejichž řešení vyžaduje určitý
čas, a že se hmatatelné výsledky dostaví až s odstupem. VÍTÁ víceleté hodnocení, které
Komise ohledně plnění doporučení pro jednotlivé země provedla a které ukazuje alespoň
„určitý pokrok“, pokud jde o více než dvě třetiny doporučení od začátku evropského semestru
v roce 2011. POZNAMENÁVÁ, že celkové plnění doporučení pro jednotlivé země z roku
2018 není zdaleka ukončeno a že provádění reforem se i nadále liší napříč oblastmi politik
a zeměmi. ZDŮRAZŇUJE, že další reformní pokrok vyžaduje trvalou pozornost a vysokou
odpovědnost členských států.
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12.

ZDŮRAZŇUJE, že vzhledem k narůstajícím globálním rizikům a pomalejšímu růstu je
naprosto zásadní provádět reformy intenzivněji. Rozpočtová politika by měla být realizována
při plném respektování Paktu o stabilitě a růstu a za řádného rozlišování fiskálního úsilí
v jednotlivých členských státech, čímž se zohlední potřeby stabilizace, jakož i obavy ohledně
udržitelnosti. V tomto ohledu ZDŮRAZŇUJE nutnost vyvarovat se ústupu od důležitých
strukturálních reforem. OPAKUJE, že se Evropa stále potýká s problémem produktivity,
neboť růst produktivity je nevýrazný a zaostává za tempem růstu jiných vyspělých ekonomik.
V této souvislosti OPĚTOVNĚ ZDŮRAZŇUJE význam strukturálních reforem a investic,
a to včetně investic do vysoce kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, za účelem podpory
rozvoje inovací, digitalizace a snazšího šíření nových technologií v zájmu zvýšení
produktivity a tvorby pracovních míst.

13.

BERE NA VĚDOMÍ, že se v letošních zprávách o jednotlivých zemích objevil větší důraz
na nutnost investovat, a záměr Komise, aby se i doporučení pro jednotlivé země z roku 2019
více zaměřila na řešení investičních potřeb. VÍTÁ určitý pokrok, jehož členské státy dosáhly
v oblastech zlepšování podnikatelského prostředí, přístupu k financování, zejména pro malé
a střední podniky, snižování administrativní zátěže a vytváření spravedlivých a k růstu
vstřícných daňových systémů, současně však poznamenává, že u řešení problematických
otázek investic a zvyšování růstového potenciálu je pokrok nedostatečný. ZDŮRAZŇUJE, že
je nutné stanovit priority pro další strukturální reformy s cílem odstranit problematická místa
pro investice, zvýšit růstový potenciál, dále zlepšovat institucionální a podnikatelské prostředí
a posilovat správní efektivnost i kvalitu regulace. POUKAZUJE na nutnost posilovat jednotný
trh podporou dalších strukturálních reforem na trzích zboží a služeb a reformovat insolvenční
rámce, a zvýšit tak jejich účinnost. To by mohlo napomoci zlepšení odolnosti a umožnit
ekonomikám vyrovnat se s otřesy.
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14.

VÍTÁ skutečnost, že se situace v bankovním sektoru nadále zlepšuje a že podíly úvěrů se
selháním se téměř ve všech významněji dotčených členských státech eurozóny stabilizovaly
nebo vykazují klesající tendenci, ovšem ZDŮRAZŇUJE, že pokrok je napříč členskými státy
a bankami nerovnoměrný, což v některých případech vyžaduje další opatření podle akčního
plánu Rady. Rovněž ZDŮRAZŇUJE, že je nutné i nadále střežit finanční stabilitu a uchovat
nezávislost měnové politiky.

15.

VÍTÁ setrvalé zlepšování na trzích práce, KONSTATUJE však, že přetrvávají důležité výzvy.
V některých členských státech zůstává nezaměstnanost vysoká a nerovnost je vyšší než před
krizí. Je nutné i nadále usilovat o snížení nezaměstnanosti mladých lidí a dlouhodobě
nezaměstnaných a o zvýšení podílu žen na trhu práce. Trhy práce, vzdělávací systémy
a systémy sociálního zabezpečení se rovněž musí přizpůsobit výzvám globalizace
a technologického pokroku a musí se vypořádat s demografickými změnami. V této
souvislosti ZDŮRAZŇUJE potřebu rámců pro vyjednávání o mzdách, které podporují
stanovování mezd v souladu s vývojem v daném místě a odvětví, pokud jde o produktivitu
a nezaměstnanost, při současném respektování vnitrostátní úlohy sociálních partnerů, jakož
i potřebu politických opatření, aby bylo zajištěno, že instituce trhu práce umožní nezbytné
přizpůsobení se, aby se podpořilo zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a aby se zajistila
účinná aktivní politika na trhu práce.

16.

VÍTÁ způsob, jímž Komise začlenila evropský pilíř sociálních práv do zpráv o jednotlivých
zemích v zájmu sledování zaměstnanosti a sociální výkonnosti, což umožnilo udržet zaměření
na makroekonomické nerovnováhy a na hlavní priority ekonomických reforem.
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