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EVROPSKÁ KOMISE 
 
 
 

PROVÁDĚNÍ PAKTU PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST 

ZPRÁVA PRO EVROPSKOU RADU, 18. A 19. ŘÍJNA 2012 

Pakt pro růst a zaměstnanost, na kterém se hlavy států nebo vlád dohodly na červnovém 
zasedání Evropské rady, tvoří nedílnou součást reakce Evropské unie na ekonomickou 
a finanční krizi. Doplňuje a posiluje probíhající úsilí o obnovu finanční stability a prohloubení 
hospodářské a měnové unie. Dnešní rozhodná opatření pro tvorbu růstu a pracovních 
příležitostí a oživení evropského hospodářství ponesou dividendy po celá desetiletí. 

Komise předložila širokou škálu návrhů zaměřených na zvýšení růstu, které jsou součástí 
Paktu pro růst a zaměstnanost, a spolu s Evropským parlamentem a Radou pracuje na 
zajištění jejich rychlého přijetí a provádění, aby se prospěšné dopady těchto návrhů projevily 
v hospodářství co nejdříve. 

U některých prvků Paktu pro růst a zaměstnanost bylo od června dosaženo povzbudivého 
pokroku, probíhá například zvyšování kapitálu EIB a pokračuje pilotní fáze projektových 
dluhopisů. Výsledky v ostatních oblastech však zklamaly a velký politický závazek hlav států 
nebo vlád a Evropského parlamentu se dosud neprojevil zintenzivněním práce, která by 
rychle přinesla konkrétní výsledky.  

V této zprávě a v její příloze je shrnuto, jakého pokroku bylo dosaženo, a je zdůrazněno, 
v jakých oblastech by se mělo znásobit úsilí o aktivní prosazování příležitostí růstu. 

Podpora provádění strategie Evropa 2020:  
Panuje široká shoda o prioritách reforem a modernizace evropského hospodářství. Na 
doporučení, která Rada přijala pro jednotlivé země pro rok 2012, musí nyní navázat 
rozhodná vnitrostátní opatření převádějící tato doporučení do praxe. Nový systém 
evropské správy ekonomických záležitostí přináší výsledky, ale není kompletní: dohoda 
o balíčku dvou legislativních aktů na posílení další rozpočtové koordinace v oblasti eura 
zůstává velkou prioritou. Pokrok ve věci návrhů Komise o bankovní unii a dlouhodobá 
práce týkající se hospodářské a měnové unie pomůže obnovit důvěru v hospodářství a 
vytvořit správné podmínky růstu. 

Prohloubení jednotného trhu:  
Obrovský potenciál jednotného trhu jako motoru růstu dosud není plně využit. Pokrok 
hlavních opatření prvního Aktu o jednotném trhu je nevyrovnaný. Vítaným krokem je 
nedávné přijetí právní úpravy normalizace. Spolutvůrci právních předpisů by měli usilovat 
o přijetí klíčových návrhů o jednotném patentu, rizikovém kapitálu, sociálních 
investičních fondech, účetnictví a alternativním řešení sporů do konce roku a měli by 
zrychlit projednávání dalších klíčových opatření – například veřejných zakázek, 
odborných kvalifikací, vysílání pracovníků, zdanění energie a elektronických podpisů – 
tedy oblastí, kde pokrok dosud neodpovídá očekávání. Komise právě předložila další 
soubor nových opatření na zvýšení růstu ve druhém Aktu o jednotném trhu. Zároveň 
s tím zrychlila práci na provádění směrnice o službách, odstraňování zbývajících 
protiprávních omezení týkajících se podnikových struktur nebo kapitálu a usnadňování 
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přístupu do regulovaných povolání a vyzývá členské státy, aby se do této činnosti plně 
zapojily. 

Propojení Evropy: 
Dohodli jsme se na ambiciózních, ale dosažitelných lhůtách pro dokončení jednotného 
digitálního trhu a vnitřního trhu s energií. Rozhodnutí a opatření, která nyní přijmeme, 
určí, zda své cíle splníme, nebo ne. Komise brzy předloží akční plán, v němž podrobně 
vymezí, co musí pro dokončení vnitřního trhu s energií udělat každý členský stát. Tento 
plán bude navazovat na nedávno přijaté směrnice o energetické účinnosti. Stejně tak 
střednědobý přezkum digitální agendy, který bude zveřejněn do konce tohoto roku, 
upozorní na přetrvávající překážky a na potřebná opatření. Velký přínos bude mít také 
urychlení práce Komise na návrhu ve věci kolektivní správy práv a na připravovaných 
iniciativách o autorském právu a audiovizuálních službách. Ambiciózní dohoda o nástroji 
pro propojení Evropy bude jasným důkazem záměru provést nezbytné investice do 
energetické, digitální a dopravní infrastruktury. 

Vytvoření správného regulačního rámce pro růst:  
Komise podá ke konci roku 2012 zprávu o značném pokroku v otázce inteligentní 
regulace a bude usilovat o další snižování regulační zátěže na úrovni EU i na 
vnitrostátních úrovních. Na začátku roku 2013 Komise předloží první zprávu o pokroku 
a srovnávací přehled probíhajících opatření na přizpůsobení předpisů EU potřebám 
malých a středních podniků a mikropodniků.  

Budování unie inovací:  
Inovace je klíčem k budoucímu růstu a konkurenceschopnosti. Komise vymezila, jakým 
způsobem lze posílit Evropský výzkumný prostor, a předložila ambiciózní strategii 
o klíčových základních technologiích. Dohoda o návrzích programů Horizont 2020 
a COSME v dalším víceletém finančním rámci poskytne velice potřebnou podporu 
pracovníkům ve výzkumu a malým a středním podnikům. Opatření uvedená v přezkumu 
průmyslové politiky EU, který Komise nedávno předložila, pomohou Evropské unii udržet 
si technologický předstih a usnadnit investice do počátečních fází nových technologií. 

Investice do růstu: 
Balíček 120 miliard EUR odsouhlasený v Paktu pro růst a zaměstnanost má velký 
potenciál katalyzovat růst a další investice ze soukromého sektoru. Dohoda o zvýšení 
kapitálu Evropské investiční banky již byla přijata: 90 % částky bude k dispozici 
nejpozději v březnu 2013. Nárůst úvěrové kapacity se projeví v programu poskytování 
úvěrů EIB na rok 2013. V nadcházejících měsících budou po podpisu dohody o spolupráci 
mezi Komisí a EIB, k němuž by mělo dojít na konci října, vydány první projektové 
dluhopisy EU. Rada EIB již schválila řadu projektů. Komise dále spolupracuje s členskými 
státy na přeprogramování a urychlení strukturálních fondů EU zaměřené na podporu 
růstu. Rozhodnutí, která je letos třeba přijmout o rozpočtu na rok 2013 a o novém 
víceletém finančním rámci, budou zatěžkávací zkouškou kolektivního odhodlání 
investovat do růstu a konkurenceschopnosti. Komise nemá dostatečné prostředky na 
úhradu žádostí o platby, které jí členské státy nyní předkládají. Jedná se o právní 
závazky, které je třeba splnit, a zpoždění v platbách nepřispěje k obnovení růstu a 
důvěry v naše hospodářství. 
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Prorůstová daňová politika: 
Komise předložila řadu návrhů – například o přezkumu směrnice o zdanění příjmů 
z úspor, společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, zdanění 
energie a mandátech k jednání o dohodách o zdanění příjmů se třetími zeměmi – které, 
po svém přijetí, pomohou zvýšit příjmy do státních rozpočtů, vytvořit příležitosti pro 
stimulaci růstu a přispět k fiskální konsolidaci. Pokrok v Radě a Parlamentu však byl 
dosud neadekvátní. Komise volá po obnoveném závazku k pokroku v této oblasti, a to i 
prostřednictvím provádění akčního plánu o daňových podvodech a daňových únicích 
obsahujícího iniciativu o daňových rájích, která by měla být přijata ke konci tohoto roku. 
Jakmile budou splněny minimální požadavky pro přijetí daně z finančních transakcí 
prostřednictvím posílené spolupráce, předloží Komise návrh rozhodnutí o jejím schválení. 

Vytváření pracovních příležitostí a skutečný evropský trh práce: 
Členské státy musejí přijímat další opatření, jimiž budou reagovat na ekonomické 
a sociální výzvy vysoké nezaměstnanosti a demografické změny. Rámec pro dosažení 
pokroku již existuje, nyní je třeba ho provést. Komise vydala ambiciózní balíček pro 
zaměstnanost, v němž stanovila klíčová opatření na podporu tvorby pracovních míst, 
obnovu dynamiky trhu práce a posílení správy věcí veřejných v EU, a zasazuje se 
o urychlení práce na přenositelnosti důchodových nároků. Na evropské úrovni probíhá 
přeměna služby EURES na skutečnou náborovou platformu a Komise brzy předloží 
sdělení o reformě vzdělávacích systémů a balíček o zaměstnanosti mládeže, který 
vychází z iniciativy Příležitosti pro mladé a obsahuje návrhy systému záruk pro mladé lidi. 
Měla by se urychlit práce Komise na návrhu týkajícím se práv vyslaných pracovníků. 

Využívání potenciálu obchodu: 
Pokročila obchodní jednání s řadou mezinárodních partnerů. Byla podepsána dohoda 
s Peru a dohoda s Kolumbií a dokončení dohod se Singapurem a Kanadou do konce 
tohoto roku je již na dosah ruky. Komise navrhla směrnice o jednání s Japonskem 
a pokračuje v jednání s Indií, kterému je potřeba dodat nový impuls. Měla by se rovněž 
zrychlit práce Komise na návrzích o přístupu na trhy veřejných zakázek třetích zemí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ve všech uvedených oblastech bude podmínkou úspěchu Paktu pro růst a 
zaměstnanost pevné partnerství evropských orgánů a členských států. Evropská 
komise bude nadále plnit svou úlohu v nejširším rozsahu a vyzývá, aby: 

 Evropská rada potvrdila nezbytnost práce na všech jednotlivých prvcích Paktu pro 
růst a zaměstnanost,  

 členské státy rozhodně a odvážně pokračovaly ve svém reformním úsilí na základě 
doporučení pro jednotlivé státy dohodnutých v červenci 2012 a  

 Evropský parlament a Rada urychlily přijímání návrhů s největším prorůstovým 
potenciálem. 

 



Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost:  
Opatření, která mají být přijata členskými státy   
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POSÍLENÍ PROVÁDĚNÍ STRATEGIE EVROPA 2020 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Strategie Evropa 
2020 

Doporučení pro jednotlivé země předložená Komisí 
v květnu, schválená Evropskou radou v červnu a přijatá 
Radou v červenci.  

Provádění na vnitrostátní úrovni probíhá. Členské státy 
provedou doporučení pro jednotlivé země prostřednictvím 
programů reforem a přípravy rozpočtů na rok 2013.  

Komise přijme roční analýzu růstu pro rok 2013 v listopadu.  

  

Nové nástroje pro 
správu 
ekonomických 
záležitostí a 
vzájemný tlak 

Nový soubor pravidel pro správu ekonomických 
záležitostí vstoupil v platnost v prosinci roku 2011 a 
uplatňuje se od ledna 2012.  

Komise předložila první zprávu mechanismu varování a 
navázala s hloubkovými přezkumy ve 12 zemích. 
Nevyváženosti jsou řešeny v doporučeních pro jednotlivé 
země. 

 

Nová pravidla se budou i nadále uplatňovat v rámci 
evropského semestru 2013.  
 
 

Provádění doporučení pro jednotlivé země na vnitrostátní 
úrovni. Zpráva mechanismu varování pro rok 2013 bude 
předložena v listopadu spolu s roční analýzou růstu. 

 

Balíček dvou 
nařízení („2 pack“) 

Komise v listopadu 2011 navrhla dvě dodatečná nařízení 
pro posílení rozpočtového dohledu a koordinaci pro 
všechny členské státy eurozóny (balíček dvou nařízení 
(„2 pack“)). 

Třístranná jednání probíhají – je nezbytně nutné dosáhnout 
dohody.  

 



Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost:  
Přínos evropských politik k růstu a zaměstnanosti 
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PROHLOUBENÍ JEDNOTNÉHO TRHU 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Akt o jednotném 
trhu I 
 

Komise předložila návrhy ke všem 12 klíčovým 
opatřením Aktu o jednotném trhu I: 
 
Evropský systém normalizace 
 
Jednotný patent 
Fondy rizikového kapitálu 
Sociální investiční fondy 
Zjednodušení směrnic o účetnictví 
Alternativní řešení sporů 
Pokyny pro TEN-E 
 
Směrnice o zdanění energie 
Odborné kvalifikace 
Zadávání veřejných zakázek 
Vysílání pracovníků 
Elektronické podpisy 
Hlavní směry pro TEN-T a telekomunikace 

 
 
 
Přijaty v říjnu 2012. 
 
Dohoda možná do konce roku 2012. 
 
 
 
 
 
 
Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 
 

Akt o jednotném 
trhu II 
 

Komise v říjnu 2012 předložila druhý Akt o jednotném 
trhu, který stanoví 12 dalších klíčových opatření na 
podporu růstu. 

Komise předloží návrhy na jaře roku 2013, které mají být 
přijaty na jaře roku 2014. 
 

Správa jednotného 
trhu 
 

Komise v červnu předložila sdělení o správě jednotného 
trhu. 
 

Probíhají navazující činnosti k urychlení provádění předpisů, 
posílení jejich uplatňování a monitorování a stanovení 
nápravných opatření. 

Směrnice o službách Komise v červnu předložila sdělení o provádění směrnice 
o službách. 
 

Navazující práce v souvislosti s prováděním směrnice budou 
pokračovat, mj. cestou řízení pro porušení Smlouvy, 
vzájemného hodnocení a výměny osvědčených postupů. 



Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost:  
Přínos evropských politik k růstu a zaměstnanosti 
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DOSAŽENÍ JEDNOTNÉHO DIGITÁLNÍHO TRHU 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Stěžejní 
iniciativa 
Digitální 
agenda 
 

Při provádění Digitální agendy bylo dosaženo pokroku, a to 
i prostřednictvím návrhů kolektivní správy práv a evropské 
politiky pro oblast rádiového spektra. 

Komise před koncem roku zveřejní přezkum v polovině období, ve 
kterém podrobně popíše, co je třeba ještě provést na evropské a 
na vnitrostátní úrovni. 
 

Elektronický 
podpis a 
elektronická 
identifikace 

Komise předložila návrh nařízení v červnu 2012. Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 

Modernizace 
systému 
autorských práv 
 

Směrnice o osiřelých dílech byla přijata v říjnu 2012. 
Komise předložila návrhy o kolektivní správě práv. Zelená 
kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl byla 
zveřejněna v roce 2011. 

Je nutné urychlit legislativní postup v záležitosti kolektivní správy 
práv. Komise předloží opatření vyvozená ze zelené knihy do 
konce roku 2012. 

Elektronická 
fakturace  

V Aktu o jednotném trhu II stanovena jako klíčové 
opatření. 

Komise předloží návrh do jara 2013. 

Investice do 
digitální 
infrastruktury / 
širokopásmové 
sítě 
 
 
 
 
 
 

V červnu byla zahájena veřejná konzultace o revizi pokynů 
k veřejnému financování širokopásmových sítí.  
 
 
 
Komise připravuje regulační pokyny k přístupu k 
širokopásmovým sítím.  
 
 
 

Komise předložila návrhy nástroje pro propojení Evropy v 
rámci příštího víceletého finančního rámce, jejichž cílem je 
podpořit investice do sítí a infrastruktury digitálních služeb 
v klíčových oblastech evropského zájmu. 

V následujících měsících Komise předloží revidované pokyny k 
veřejnému financování širokopásmových sítí. Jak bylo oznámeno 
v Aktu o jednotném trhu II, Komise počátkem roku 2013 předloží 
legislativní návrh ke snížení nákladů na zavedení 
vysokorychlostního širokopásmového připojení.  
 

Komise v roce 2013 předloží doporučení týkající se 
nediskriminace a metodiky výpočtu nákladů pro regulované 
velkoobchodní ceny za přístup k síti s cílem podpořit rovnocenný 
přístup, jednotnost a stabilitu v celé Evropě. 
 

V roce 2012 se požaduje uzavřít ambiciózní dohodu o výši 
podpory pro nástroj pro propojení Evropy. 
 



Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost:  
Přínos evropských politik k růstu a zaměstnanosti 
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VYTVOŘENÍ SPRÁVNÉHO REGULAČNÍHO RÁMCE PRO RŮST 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Inteligentní regulace 

 

Snížit regulační zátěž jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní 
úrovni je i nadále hlavní prioritou Komise a je zásadní pro 
program inteligentní regulace, jak je popsáno ve sdělení z 
roku 2010 o „Inteligentní regulace v Evropské unii“  
 

Komise do konce roku 2012 předloží sdělení, v němž 
provede hodnocení pokroku dosaženého v souvislosti s 
opatřeními a cíli stanovenými ve sdělení z roku 2010 a 
nastíní budoucí úkoly.  
 

Administrativní zátěž 

 

Komise navrhla opatření, která v případě schválení omezí 
administrativní zátěž o přibližně 30 %.  
 

Parlament a Rada se vyzývají, aby jednaly rychle a 
schválily zbývající opatření, jejichž cílem je dosažení 
dalšího snížení zátěže o 5,5% nad rámec původního cíle 
25% snížení.  
 

Komise v následujícím sdělení podá informace o 
přezkumu své politiky veřejných konzultací a konečných 
výsledcích programu pro snižování administrativní 
zátěže. 

 

Malé a střední podniky a 
mikropodniky 

 

 

 

Komise zahájila konzultaci, jejímž cílem je určit 10 právních 
předpisů, které jsou pro malé a střední podniky největší 
zátěží. Komise poté předloží návrhy na jejich zjednodušení.  

Komise počátkem roku 2013 uveřejní zprávu o pokroku 
o politice vedoucí ke snížení regulační zátěže pro malé a 
střední podniky a mikropodniky, včetně srovnávací 
tabulky s výjimkami a zjednodušenými předpisy pro 
mikropodniky.  



Provádění Paktu pro růst a zaměstnanost:  
Přínos evropských politik k růstu a zaměstnanosti 
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DOKONČENÍ VNITŘNÍHO TRHU S ENERGIÍ 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Dokončení vnitřního trhu 
s energií 

 

Pracuje se na identifikaci překážek bránících dokončení 
vnitřního trhu s energií, k němuž má dojít do roku 2014. 

 

V listopadu Komise zveřejní komplexní zprávu o 
fungování vnitřního trhu s energií, která se zaměří na 
přetrvávající překážky jeho dokončení do roku 2014, 
které požaduje Evropská rada. Sdělení bude obsahovat 
analýzu situace v jednotlivých státech a akční plán 
s jasným harmonogramem. 
 

Investice do energetické 
infrastruktury 

 

Komise předložila v rámci příštího víceletého finančního 
rámce návrhy nástroje pro propojení Evropy, jehož cílem je 
podpořit investice do energetické infrastruktury evropského 
významu. 

 

Do konce roku 2012 má být uzavřena ambiciózní 
dohoda o výši podpory pro nástroj pro propojení Evropy. 

 

Energetická účinnost V červnu 2012 přijaty směrnice o energetické účinnosti, v 
platnost vstoupí do prosince 2012.  
 

Členské státy stanoví vnitrostátní cíle do 30. dubna 
2013, do konce roku 2013 předloží první zprávy o 
provádění programů pro energetickou účinnost. 
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BUDOVÁNÍ UNIE INOVACÍ 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Posílení Evropského 
výzkumného prostoru 
 

Komise přijala v červenci 2012 sdělení s názvem Posílené 
partnerství Evropského výzkumného prostoru pro excelenci a 
růst.  
 

Ve spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami přijmou 
členské státy opatření s cílem zvýšit investice a podpořit 
hospodářskou soutěž na vnitrostátní úrovni, 
optimalizovat nadnárodní spolupráci prostřednictvím 
výzkumných infrastruktur, usnadnit mobilitu 
výzkumných pracovníků, řešit otázku rovnosti žen a 
mužů a zlepšit přístup k vědeckým poznatkům. 

Investice do výzkumu a 
inovací 
 

Jako součást víceletého finančního rámce na období 2014–
2020 Komise navrhla program Horizont 2020 a zvláštní 
Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na 
malé a střední podniky (COSME) s cílem poskytnout podporu 
z veřejných prostředků na výzkum, zapojení soukromých 
investic a na usnadnění přístupu malých a středních podniků 
k finančním prostředkům. 

Do konce roku 2012 se požaduje uzavření ambiciózní 
dohody o výši podpory pro Horizont 2020 a COSME. 
 

Klíčové základní 
technologie 
 

V červnu 2012 Komise předložila strategii pro klíčové základní 
technologie.  
 

Provádění strategie bude vyžadovat značné úsilí ze 
strany Komise a členských států. Zřídí se pracovní 
skupina na vysoké úrovni. 

Modernizace průmyslové 
politiky 

 

Komise přijala sdělení o přezkumu průmyslové politiky EU v 
říjnu 2012 s cílem pomoci evropskému průmyslu zachovat 
technologický náskok a usnadnit investice do počátečních fází 
přijímání a šíření nových technologií.  

Iniciativy ve sdělení je třeba bezodkladně provést, 
k tomu přispěje činnost pracovních skupin zřízených pro 
prioritní oblasti. 

Jednotná patentová 
ochrana 

Komise předložila návrhy právního předpisu upravujících 
jednotnou patentovou ochranu, návrhy nyní posuzuje Rada a 
Evropský parlament. 

Rada a Evropský parlament vyžadují do konce roku 
2012 dohodu, která umožní registraci prvního patentu s 
jednotným účinkem nejpozději na jaře roku 2014. 
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INVESTICE DO RŮSTU 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Zvýšení kapitálu EIB  
 

Rada EIB rozhodne do konce roku 2012 o zvýšení kapitálu o 
10 miliard EUR.  
 

Program EIB pro poskytování úvěrů v roce 2013 
zohlední zvýšení úvěrové kapacity o přibližně 60 miliard 
EUR, i prostřednictvím nové facility pro růst a 
zaměstnanost. EIB rozšíří svou technickou a finanční 
poradenskou činnost s cílem napomoci realizaci 
projektů, a urychlit tak vyplácení prostředků a skutečné 
investice.  

Pilotní projekt 
projektových dluhopisů 
 

Schváleno 100 milionů EUR na projektové dluhopisy v oblasti 
dopravy v roce 2012 s potenciálem vytvořit investice ve výši 
1,5–2 miliardy EUR. EIB připravila seznam projektů. 
 

Dohoda o spolupráci mezi Komisí a EIB má být 
podepsána do konce října. První projektové dluhopisy 
budou emitovány brzy poté. V roce 2013 se mobilizují 
další prostředky ve výši 130 milionů EUR (100 milionů 
EUR na dopravu, 20 milionů EUR na IKT a 10 milionů 
EUR na energetiku). 

Přeprogramování a 
urychlení strukturálních 
fondů EU 

Komise spolupracuje s členskými státy na přeprogramování 
strukturálních fondů, aby se podpořily prioritní oblasti růstu a 
zaměstnanosti a zrychlilo čerpání. 

Členské státy vymezí další možnosti přeprogramování a 
mobilizace strukturálních fondů EU, jež podpoří růst. 

Rozpočet na rok 2013 
 

Návrh rozpočtu na rok 2013 předkládaný Komisí se soustředí 
na investice podporující růst v roce 2013.  
 

Úspěšná realizace finančního balíčku je podmíněna 
odpovídající podporou z rozpočtu EU na rok 2013, jež 
má být schválena Radou a Parlamentem v listopadu. 
 

Dostupné prostředky se použijí na podporu prioritních 
infrastruktur (50 %), výzkumu, inovací, malých a 
středních podniků a IT služeb (25 %), trhu práce, 
lidského kapitálu a opatření pro sociální začlenění 
(25 %). 
 

Víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020 

Komise navrhla programy v rámci víceletého finančního 
rámce na období 2014–2020, jež se zaměřují na růst 
s větším důrazem na výsledky a na přidanou hodnotu EU. 

Do konce roku 2012 je třeba uzavřít ambiciózní dohody 
o výši podpory pro programy podporující růst. 
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PRORŮSTOVÁ DAŇOVÁ POLITIKA  

  
Dosažený pokrok  

 

 
Další kroky 

Daň z úspor 
 

V listopadu 2008 Komise předložila návrh na revizi směrnice 
o zdaňování úspor a v červenci 2011 předložila návrh na 
mandát k revizi daňových dohod mezi EU a třetími zeměmi. 
 

Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 
 

Zdanění energie 
 

V dubnu 2011 Komise předložila návrh směrnice o zdanění 
energie. 
 

Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 
 

CCCTB 
 

V březnu 2011 Komise předložila návrhy společného 
konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob 
(CCCTB). 

Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 
 
 

Daňové podvody a 
úniky  
 

V červnu Komise předložila sdělení o konkrétních způsobech 
řešení daňových podvodů a úniků. 
 

Do konce roku 2012 hodlá Komise předložit akční plán 
s konkrétními opatřeními, jež lze rychle vypracovat, 
spolu s iniciativou o daňových rájích a s agresivním 
daňovým plánováním. Tento akční plán stanoví 
konkrétní kroky vedoucí k posílení administrativní 
spolupráce a podpoří rozpracování stávající politiky 
řádné správy.  
 

Daň z finančních 
transakcí 

V září 2011 předložila Komise návrh daně z finančních 
transakcí.  
 

Po splnění podmínek je Komise připravena postupovat 
dále s těmi členskými státy, které jsou ochotny 
pokračovat v budoucnosti v prohloubené spolupráci.  
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TVORBA PRACOVNÍCH MÍST A SKUTEČNÉHO EVROPSKÉHO TRHU PRÁCE 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Politika zaměstnanosti  V dubnu 2012 Komise předložila balíček aktů o 
zaměstnanosti, kde byla stanovena klíčová opatření 
na podporu tvorby pracovních příležitostí, obnovení 
dynamiky trhů práce a zlepšení řádné správy v EU.  

Opatření mají být provedena bez otálení. 

 

Nezaměstnanost 
mládeže 

 

V roce 2011 vznikla z podnětu Komise iniciativa 
„Příležitosti pro mladé“ a akční týmy pro čerpání 
strukturálních fondů EU na boj proti 
nezaměstnanosti mládeže a na podporu malých a 
středních podniků. V září 2012 zveřejnila Komise 
Zprávu EU o mládeži. 

Komise předloží v prosinci balíček týkající se zaměstnanosti 
mládeže, v němž zhodnotí dosažené výsledky. Balíček bude 
obsahovat návrh doporučení Rady na záruky pro mladé lidi a na 
druhou etapu konzultaci se sociálními partnery o kvalitativním 
rámci stáží.  
 

Vzdělávání a dovednosti  

 

Probíhá diagnostikování v oblasti vzdělávání a 
dovedností. Probíhá reforma systému EURES 
s cílem proměnit ho na skutečnou platformu pro 
nábor a zprostředkovávání práce.  

Do konce roku 2012 Komise předloží sdělení o přeměně 
vzdělávacích systémů, v němž zhodnotí stávající stav 
v dovednostech a navrhne směry další činnosti. Návrh Komise na 
reformu systému EURES bude součástí balíku o zaměstnanosti 
mládeže. 

Přenositelnost 
důchodových nároků  

 

Komise spolupracuje s kyperským předsednictvím 
na zachování přeshraničních důchodových nároků a 
nároků sociálního zabezpečení s cílem znovu 
nastartovat tento legislativní proces.  

Urychlit práci. 

 

Vyslaní pracovníci 

 

V březnu 2012 Komise předložila návrh o právech 
vyslaných pracovníků. 

Legislativní postup zaostává: nutno urychlit. 

Regulovaná povolání V prosinci 2011 předložila Komise návrh na 
uznávání odborných kvalifikací. 

 

Legislativní postup zaostává: nutno urychlit.  
Komise spolupracuje s členskými státy na provádění souvisejících 
specifických doporučení pro jednotlivé země.  

Starší pracovníci Výbor pro sociální ochranu (SPC) pracuje na hlavních 
zásadách aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, 
které mají být schváleny v říjnu.  

V souvislosti s programem mnohostranného dohledu provedou SPC a 
EMCO (Výbor pro zaměstnanost) v roce 2013 společný tematický 
přezkum aktivního stárnutí. 
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VYUŽITÍ POTENCIÁLU OBCHODU 

 
  

Dosažený pokrok  
 

 
Další kroky 

Obchodní dohody  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní dohoda s Peru a Kolumbií byla podepsána v červnu 
2012.  
 
Dobře postupují jednání o komplexní dohodě o hospodářské a 
obchodní spolupráci (CETA) s Kanadou. 
 
Jednání se Singapurem se chýlí ke konci.  
 
Probíhají jednání s Indií. 
 
 
Komise schválila v červenci svá doporučení pro směrnice pro 
jednání o FTA (dohoda o volném obchodu) s Japonskem. 
 
Pracovní skupina na vysoké úrovni pro růst a zaměstnanost 
připravuje zprávu o možné působnosti FTA s USA.  
  
V prosinci 2011 skončila jednání o DCFTA (prohloubená a 
komplexní dohoda o volném obchodu) s Ukrajinou. Dohoda 
DCFTA mezi EU a Ukrajinou byla parafována v červenci 2012.  
 
V prosinci 2011 byly schváleny směrnice pro jednání o 
prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu s 
Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem. 
 
 

Vyžaduje se souhlas Evropského parlamentu. 
 
 
Jednání mají skončit v nejbližších měsících.  
 
 
Jednání mají skončit v nejbližších měsících.  
 
Jednání budou pokračovat – od Indie se očekává silnější 
impuls pro brzké uzavření dohody.  
 
Členské státy by měly urychlit práce na směrnicích 
pro jednání.  
 
Zpráva by měla být přijata do konce roku 2012. 
 
 
Další technické kroky (překlad) vedoucí k podpisu budou 
realizovány do konce roku 2012.  
 
 
Komise je připravena zahájit jednání hned po dokončení 
příprav a v závislosti na vůli partnerů.  
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Jednání s Malajsií probíhají. 
 
V březnu 2012 Komise zahájila přípravu k jednání 
s Tuniskem, Marokem a Jordánskem.  
 
Rada zplnomocnila Komisi k zahájení jednání o DCFTA 
s Gruzií a Moldavskem v prosinci 2011 a s Arménií v únoru 
2012. 
 

 
Jednání budou pokračovat.   

Přístup na trhy veřejných 
zakázek v třetích zemích 

V březnu 2012 předložila Komise návrh na přístup zboží a 
služeb z Unie na trhy veřejných zakázek v třetích zemích.  

Urychlit legislativní postup. 
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