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Ve středu zveřejnila Evropská komise již potřetí v rámci tzv. Evropského semestru koordinace
hospodářských politik návrhy pro doporučení Rady pro hospodářskou politiku ČR. Celý text
doporučení naleznete zde. Většina doporučení je shodná s těmi z minulého roku. Nyní budou
doporučení projednána sektorovými Radami EU a předložena ke schválení Evropské radě
(27. a 27. června t.r.). Konkrétně Evropská komise ČR doporučila následující opatření, která
strukturovala do sedmi bloků:
1) Provést plánovaný rozpočet na rok 2013 tak, aby byl v roce 2013 udržitelným způsobem
napraven nadměrný schodek a bylo dosaženo strukturálního přizpůsobení uvedeného
v doporučeních Rady v rámci postupu při nadměrném schodku. Na rok 2014 a roky pozdější
posílit a striktně provádět rozpočtovou strategii, doprovázenou dostatečně upřesněnými
opatřeními, aby se zajistilo fiskální úsilí přiměřené pro dostatečný pokrok k dosažení
střednědobého cíle. Upřednostnit výdaje podporující růst a mimo jiné včas vyčlenit
prostředky na zbývající projekty spolufinancované z fondů EU ve stávajícím finančním
rámci.
2) Snížit vysokou úroveň zdanění práce přesunem zdanění do oblastí, které méně omezují růst,
například periodické daně z bydlení a daně z provozu motorových vozidel. Dále zmenšit
rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.
Zlepšit dodržování daňových předpisů a snížit náklady na jejich dodržování vytvořením
jednoho inkasního místa a harmonizováním daňových základů pro daň z příjmu fyzických
osob a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění.
3) Zvyšovat zákonem stanovený věk odchodu do důchodu rychleji, než to stanoví stávající
právní předpisy, vytvořit jasnou vazbu mezi zákonem stanoveným věkem odchodu
do důchodu a nadějí dožití a přezkoumat mechanismus indexace důchodů. Zvyšování věku
odchodu do důchodu doplnit o opatření podporující zaměstnatelnost starších pracovníků
a omezit možnosti předčasného odchodu do důchodu. Zejména zrušit veřejnou dotaci pro
režim předčasného odchodu do důchodu. Přijmout opatření, která by výrazně zlepšila
nákladovou efektivnost výdajů na zdravotní péči, zejména na péči v nemocnicích.
4) Přijmout opatření k posílení efektivnosti a účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti.
Výrazně zvýšit dostupnost zařízení péče o děti podporujících sociální začlenění se
zaměřením na děti do tří let a zvýšit účast romských dětí, a to zejména přijetím
a provedením zákona o soukromých zařízeních péče o děti a zvýšením kapacity veřejných
zařízení péče o děti.
5) Zajistit provádění protikorupční strategie na období 2013–2014. Přijmout služební zákon,
který by měl zajistit stabilní, výkonné a profesionální služby státní správy. Zlepšit správu
prostředků z fondů EU s ohledem na programové období 2014–2020. Posílit kapacitu
provádění veřejných zakázek na místní a regionální úrovni.
6) Vytvořit ucelený hodnotící rámec vzdělávání na základních školách a podniknout cílené
kroky na podporu škol, jež vykazují slabší výsledky. Přijmout opatření ke zlepšení systému
akreditace a financování vysokých škol. Zvýšit podíl finančních prostředků přidělovaných
výzkumným institucím podle jejich výkonu.
7) S využitím probíhajícího přezkumu pokračovat v reformě regulovaných povolání snížením
nebo zrušením vstupních bariér a vyhrazených činností, budou-li shledány
neodůvodněnými. Přijmout další opatření ke zlepšení energetické náročnosti budov
a průmyslových odvětví.

NÁVRHY NĚMECKÉ KANCLÉŘKY A FRANCOUZSKÉHO PREZIDENTA PŘED ČERVNOVOU RADOU
K PROHLOUBENÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE
Včera se setkala německá kancléřka Merkelová a francouzský prezident Hollande, aby
zkoordinovali své pozice před červnovou Evropskou radou, na níž má být rozhodnuto o dalších
krocích prohloubení hospodářské a měnové unie. Výsledkem setkání je společný poziční
dokument „Společně pro silnou Evropu stability a růstu“. V tomto desetistránkovém dokumentu
je mimo jiné uvedeno, že si obě země od příštího roku (po volbách do Evropského parlamentu)
přejí zřízení pozice předsedy eurozóny na plný úvazek, měsíční schůzky představitelů eurozóny
(jak na úrovni ministrů financí, tak na úrovni předsedů vlád či hlav států); zřízení speciálního
výboru Evropského parlamentu pro demokratickou kontrolu eurozóny či zřízení zvláštního
rozpočtu pro eurozónu, který by měl především řešit problematiku nezaměstnanosti. Dále byla
zdůrazněna nutnost boje proti nezaměstnanosti mladých s využitím prostředků víceletého
finančního rámce 2014-2020. Představitelé „francouzsko-německého motoru“ chtějí také
prověřit, zda by šlo propojit Evropský stabilizační mechanismus s Jednotným systémem
pro řešení problémů bank. Ve středu – den před setkáním s kancléřkou - francouzský prezident
v souvislosti se zveřejněním doporučení Evropské komise pro jednotlivé členské země EU
k jejich hospodářským politikám Evropské komisi vzkázal, „že by neměla členským státům
diktovat, co mají dělat“.

