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I.
1.

OBECNÉ SM

RY HOSPODÁ SKÉ POLITIKY

PLN NÍ STRATEGICKÉHO CÍLE Z
POLITIKY

LISABONU –

P ÍSP VEK HOSPODÁ SKÉ

Evropská unie se nachází v klí ovém okamžiku své historie. Po
úsp šném zavedení bankovek a mincí eura nyní nadešel p edve er
historického rozší ení EU, po n mž se po et lenských stát zvýší na 25 a
vytvo í se ekonomika s více než 450 miliony obyvatel. Celý sv t musí zárove
elit silnému geopolitickému nap tí, jež – bezpochyby v krátkodobém, ale
možná i ve st edn dobém horizontu – vrhá stín na budoucnost hospodá ství.
V Lisabonu si Unie vyty ila nový strategický cíl pro toto desetiletí: „stát se
nejkonkurenceschopn jší a nejdynami t jší ekonomikou sv ta
založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného hospodá ského
r stu, s více a lepšími pracovními místy a vyšší sociální soudržností“.
Sou asné prost edí globální ekonomiky posiluje pot ebu urychlené realizace
lisabonské strategie. Úsp šné provád ní této strategie závisí na asovém
slad ní a provázanosti jednotlivých krok , jež jsou p ijímány v mnoha
oblastech hospodá ské politiky, sociální politiky a politiky životního prost edí.
Tyto Obecné sm ry hospodá ské politiky se zam ují na možný
p ísp vek hospodá ských politik k provád ní lisabonské strategie
v p íštích t ech letech, p i emž zárove berou v úvahu krátkodobé
požadavky. V souladu s opat eními ke slad ní koordinace a záv ry jarního
zasedání Evropské rady v Bruselu se soust e ují na klí ové aspekty a priority
hospodá ské politiky v následujících t ech letech. Obecné sm ry stojí v centru
úsilí o koordinaci hospodá ských politik v EU a jejích lenských státech.
Dokládají, že si Unie uv domuje nezbytnost vyšších a trvale udržitelných
temp r stu a že je odhodlána p ijmout pot ebné kroky k jejich dosažení.
Základním p edpokladem trvale udržitelného r stu ekonomického blahobytu
jsou zdravé makroekonomické podmínky a politiky. Klí k vytvo ení nových
r stových p íležitostí v sob skrývá posílení podnikatelského ducha a
urychlení investic do znalostí a inovací. Pro vytvo ení pružn jší ekonomiky a
zvýšení r stového potenciálu je nezbytné zlepšit fungování trh práce, zboží a
kapitálu a konkuren ní prost edí na nich. Aby však toto úsilí vedlo
k o ekávaným výsledk m i dlouhodob , musí být pat i n vzaty v úvahu
otázky trvalá udržitelnost z hlediska hospodá ského, sociálního i
ekologického.

Vedle t chto Obecných sm r hospodá ské politiky (známých pod zkratkou
BEPG) by lenské státy m ly pln realizovat Hlavní sm ry zam stnanosti a
s nimi spojená doporu ení, která musí být podle Smlouvy ( l. 128 odst. 2)
slu itelná s BEPG.
Obecné sm ry hospodá ské politiky platí pro všechny lenské státy a pro
Spole enství. V rámci celkové strategie mohou být u jednotlivých lenských
stát rozdílné klí ové výzvy, nebo lenské státy mají odlišný hospodá ský
výkon, vyhlídky, struktury i instituce. S pat i ným p ihlédnutím k t mto
rozdíl m jsou v oddíle II. uvedena specifická doporu ení pro hospodá skou
politiku jednotlivých zemí. Oddíl II. také obsahuje kapitolu o eurozón , ve
které jsou ešeny její specifické výzvy (pozn.: Oddíl II není sou ástí eského
p ekladu).
2.

POSILOVÁNÍ EKONOMIKY EU

Ukazuje se, že hospodá ský r st EU je podstatn slabší, než se
p edpokládalo. Tempo r stu HDP bylo v roce 2002 nadále pomalé a
krátkodobé ukazatele nazna ují pokra ování tohoto trendu i v roce 2003.
Krom nedávného geopolitického nap tí a klesající zahrani ní poptávky se na
slabém r stovém trendu podílí také špatná odolnost v i šok m. Zhoršování
podnikatelské a spot ebitelské d v ry odráží tyto nejistoty.
Pokles cen ropy, zmírn ní geopolitického nap tí a konec konfliktu v Iráku,
oživení finan ních trh a zlepšení finan ních podmínek posilují základy
hospodá ské oživení. Tempo oživení však bude pravd podobn ovlivn no
stále rostoucí nezam stnaností a slabými ú etními výsledky finan ních i
nefinan ních spole ností.
R st zam stnanosti byl vytrvalý až do konce roku 2002, ale vzhledem
k opožd nému reakci trhu práce na hospodá ský vývoj bude v roce 2003
pravd podobn pokra ovat r st nezam stnanosti. Navíc mzdový vývoj se jen
pomalu p izp sobuje nízkému r stu produktivity.
Ukazatel míry inflace se nedávno zastavil t sn nad hodnotou dvou procent.
Jádro inflace již od druhého pololetí 2002 klesá, i když jen pomalu. V této
souvislosti se zdá, že rychlému p izp sobení stále stojí v cest rigidita trh .
Do budoucna by k poklesu inflace pod úrove dvou procent m lo p isp t
zpomalení r stu náklad na pracovní sílu.
Vzhledem k t mto okolnostem je d ležité, aby se hospodá ské politiky
zam ily na posilování d v ry a vytvá ely tak podmínky pro zvýšení domácí
poptávky a urychlení tvorby pracovních míst v krátkém období a pro zvýšení
r stového potenciálu ve st edn dobém horizontu.
2.1.

Zam ení makroekonomických politik na r st a stabilitu

Makroekonomické politiky mají klí ový význam pro trvalou udržitelnost
r stu a zam stnanosti a pro zachování cenové stability. M ly by se
zam it na podporu vyváženého r stu a plné realizace existujícího r stového
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potenciálu. Dále by m ly usilovat o vytvo ení rámcových podmínek, které by
podporovaly dosažení p im ené míry úspor a investic. Firmy a jednotlivci
musejí mít p i p íprav na budoucnost d v ru, že bude zachována cenová
stabilita a hospodá ský r st. Udržení zdravých makroekonomických podmínek
závisí na politikách sledovaných centrálními bankami a vládou a na vývoji
mezd.
V souladu se svým mandátem usilují orgány m nové politiky o cenovou
stabilitu. V souladu se Smlouvou a aniž by byl dot en cíl cenové stability by
m l Evropský systém centrálních bank podporovat obecné hospodá ské
politiky Spole enství.
Fiskální politiky by m ly být sou ástí st edn dob orientované, provázané
na r st zam ené strategie.
lenské státy by prost ednictvím svých
rozpo tových politik m ly p ispívat ke stabilizaci vyššího a udržitelného trendu
r stu. Proto by m ly umožnit úplné a soum rné p sobení automatických
stabilizátor v rámci hospodá ského cyklu, p edcházet nadm rným deficit m
a zajistit strukturální konsolidaci s cílem dosáhnout zhruba vyrovnaných nebo
p ebytkových rozpo tových pozic p i o ist ní o cyklické vlivy. Za tímto ú elem
by m la být posílena koordinace rozpo tových politik ve shod se zprávou
Rady ze dne 7. b ezna 2003, kterou schválila jarní zasedání Evropské rady.
P i hodnocení, do jaké míry je požadavek zhruba vyrovnané nebo p ebytkové
bilance pln n, by m la být v nována zvláštní pozornost specifickým
okolnostem dané zem zejména s cílem: i) zajistit zachování dostate ného
bezpe nostního rozp tí, které by umožnilo plné fungování automatických
stabilizátor , aniž by byla p ekra ována referen ní hodnota schodku ve výši
3 % HDP; ii) zajistit dlouhodobou udržitelnost ve ejných financí; iii) dosáhnout
souladu mezi vývojem a kvalitou ve ejných financí ve Stabiliza ních a
Konvergen ních programech a požadavkem zhruba vyrovnané nebo
p ebytkové bilance.
lenské státy by m ly zejména:
1)

dosáhnout nebo zachovat zhruba vyrovnanou nebo p ebytkovou
bilanci rozpo t b hem hospodá ského cyklu; zem s deficity
p ekra ujícími
požadavek
zhruba
vyrovnaných
nebo
p ebytkových rozpo t , obsažený v paktu stability a r stu, musí
zlepšit své cyklicky upravené rozpo tové pozice; zem
s nadm rnými deficity je musí upravit v souladu s paktem
stability a r stu;

2)

s výhradou výše uvedeného, vyhýbat se procyklickým politikám,
které brání soum rnému p sobení automatických stabilizátor
b hem cyklu. To platí zejména p i zlepšení r stových podmínek.

Ke stabilním makroekonomickým podmínkám a k mixu politik p íznivému v
zam stnanosti by m l p isp t i vývoj mezd.
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i

lenské státy by m ly podporovat tvorbu správných rámcových
podmínek pro mzdová vyjednávání mezi sociálními partnery. Je
d ležité:
3)

2.2.

zajistit slu itelnost r stu nominálních mezd s cenovou stabilitou
a r stem produktivity. P edevším by m l být zachován mírný
vývoj pracovních náklad v kontextu p ípadného cyklického
oživení produktivity nebo do asného r stu inflace. To umožní
podnik m zvýšit investice spojené s tvorbou nových pracovních
míst. Posílit makroekonomický dialog v kontextu mzdových
politik orientovaných na produktivitu.

Hospodá ské
potenciálu

reformy

ke

zvýšení

evropského

r stového

Ke zvýšení evropského r stového potenciálu jsou nezbytné strukturální
reformy. Ty se pro maximalizaci spojeného ú inku realizují komplexn a
koordinovan . Reformy p ispívají k makroekonomické stabilit prost ednictvím
zvyšování flexibility. Navíc p i jejich realizaci v r zných oblastech zárove lze
dosáhnout podstatného p ínosu a m že být ušet ena zna ná ást náklad
adaptace. Nap íklad dodate ná nabídka pracovních sil vyvolaná reformami
pracovního trhu m že být rychleji využita p i existenci nových podnikatelských
p íležitostí vytvo ených reformami trh zboží a kapitálu. Naopak nové
podnikatelské p íležitosti vytvo ené reformami trh zboží a kapitálu mohou být
využity pouze tehdy, je-li možné získat za vhodných podmínek pracovníky
s p íslušným vzd láním a kvalifikací.
i)

Za úplnou zam stnanost – rozši ování a zkvalit ování nabídky
pracovních míst

Lidské zdroje v Evropské unii jsou stále nedostate n nevyužité. Tomu
nasv d ují jak relativn nízké míry zam stnanosti, tak i slabý r st produktivity
práce (který je pojednán pod bodem ii) této kapitoly). Hlavní p í inou toho, že
HDP na obyvatele v EU dosti zaostává za úrovní USA, je nižší podíl
zam stnaných osob a nižší pr m rná délka pracovního týdne. V tom se
áste n odráží vyšší preference volného asu, ale asto také úvaha, zda se
v bec vyplatí pracovat. Mnoho lidí je v podstat pobízeno k opušt ní
pracovního trhu nebo k setrvání mezi neaktivním obyvatelstvem – k tomu
p ispívají nap íklad št dré systémy dávek nebo stimuly k p ed asnému
odchodu do d chodu. Lidé, kte í p esto hledají práci, musí elit o ekávanému
vysokému zdan ní práce a ukon ení výplaty dávek. Zejména lidé málo
kvalifikovaní nebo žijící v chudších regionech zjiš ují, že jsou vysokou cenou
práce vytla ováni z trhu, z ehož vyplývá jednak pot eba zkvalitn ní
vzd lávání a odborné p ípravy (viz bod ii) níže), jednak požadavek, aby mzdy
více odrážely produktivitu. Nepružný právní rámec pracovního trhu a ochrana
lidí, kte í již mají práci, p i sou asném zvyšování rizika spojeného s p ijímáním
nových pracovník vedou k vytla ování mnohých z pracovního trhu. Vytla ení
pracovníci tak mají na výb r mezi ob asnými brigádami a dlouhodobou
nezam stnaností i úplným odchodem z ad ekonomicky aktivních. Naproti
tomu voln jší regulace a pružn jší organizace práce – nap íklad rozší ení
možností práce na áste ný úvazek a pružné pracovní doby – by p i vhodném
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vyvážení s ochranou pracovního pom ru usnadnily jak ú ast osob na
pracovním trhu, tak i jejich p ijímání firmami. Správné fungování pracovního
trhu také brzdí p ekážky a negativní stimuly geografické i profesní mobility
pracovních sil; zde se skrývá velký prostor pro lepší spojení nabídky nových
pracovních míst s nabídkou volných lidských zdroj . V této souvislosti by
lenské státy m ly p ezkoumat, do jaké míry by tlaky na trhu práce mohly být
zmírn ny ú innou integrací migrujících pracovník .
Tvorba podmínek pro úplnou zam stnanost, vyšší kvalitu a produktivitu
práce a siln jší soudržnost a inkluzi na pracovním trhu p edstavuje
zásadní prvek lisabonské strategie a cíl, který se klene nad celou
Evropskou strategií zam stnanosti. Zlepšení využití lidských zdroj má
v lisabonské strategii nejvyšší prioritu. To se odráží i na rozhodnutí hlav stát
a vlád EU ur it cílové hodnoty pro celkovou zam stnanost, zam stnanost žen
a zam stnanost starších pracovník a vyzvat ke zvýšení pr m rného
efektivního (reálného) v ku odchodu z pracovního trhu v celé EU o 5 let.
Dosažení t chto cílových hodnot by bylo významným krokem na cest k úplné
zam stnanosti. Zvýšení m r zam stnanosti, které je sou ástí dob e známé
t íbodové strategie na zvládnutí dopadu stárnutí obyvatelstva na ve ejné
finance, by m lo p ímý vliv na zvýšení tempa r stu. V této souvislosti je také
d ležité, že více ekonomicky aktivních osob by usnadnilo financování
systém sociálního zabezpe ení, což by umožnilo do budoucna dále snižovat
nemzdové náklady na pracovní sílu. K dosažení t chto cíl je t eba ešit
základní p í iny vysoké nezam stnanosti a nízké ú asti na pracovní síle v EU.
V tomto ohledu je d ležité p ijmout opat ení na zkvalitn ní pobídek, aby
se vyplatilo pracovat, na usnadn ní tvorby pracovních míst a na zlepšení
fungování pracovního trhu.
P i provád ní reforem na zvýšení zam stnanosti by se lenské státy
m ly d sledn držet všech Hlavních sm r zam stnanosti a s nimi
spojených doporu ení, které se otázkami zam stnanosti zabývají
komplexn ji než BEPG. Ke zvýšení evropského r stového potenciálu
a ke zvládnutí rozpo tových d sledk stárnutí obyvatelstva by lenské
státy m ly v následujících t ech letech:
4)

zlepšovat kombinovaný stimula ní ú inek daní a dávek, snižovat
efektivní mezní da ové sazby, aby se omezila nezam stnanost
a past chudoby, zmenšovat da ové zatížení pracovník
s nízkými platy, lépe ešit otázku zp sobilosti k dávkám p i
zachování p im ené úrovn sociální ochrany a zvyšovat
ú innost pomoci p íjemc m dávek p i hledání práce (viz též
sm r zam stnanosti . 8);

5)

zajistit, aby jejich soustavy mzdového vyjednávání umožnily
soulad mezd s produktivitou p i zohledn ní rozdíl v produktivit
mezi lidmi s rozdílnou kvalifikací a zvláštních podmínek na
lokálních trzích práce;

6)

podporovat v tší p izp sobivost organizace práce a revidovat
právní rámec svých trh práce, zejména p edpisy o pracovních
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pom rech, p i zohledn ní pot eby flexibility i pot eby ochrany
(viz též sm r zam stnanosti . 3);

ii)

7)

usnad ovat geografickou i profesní mobilitu pracovník , a to
zejména podporou uznávání odborné kvalifikace a p evád ní
získaných nárok
na sociální zabezpe ení a nárok
d chodových, odstra ováním p ekážek mobility na trhu bydlení
a podporou celoživotního u ení (viz též sm ry zam stnanosti .
4 a 10);

8)

zabezpe it pružnost svých politik zam stnanosti se zam ením
na individuální pot eby, obzvlášt na pot eby osob s nejv tšími
potížemi na pracovním trhu, na základ p esného vyhodnocení
jejich dopad (viz též sm ry zam stnanosti . 1 a 7).

Za konkurenceschopnou a dynamickou ekonomiku znalostí
s kvalitn jší nabídkou pracovních míst – zvyšování produktivity a
podnikatelské dynamiky

Zvýšení r stového potenciálu EU závisí nejen na tvorb pracovních míst,
nýbrž i na dalším povzbuzení produktivity práce a podnikatelské dynamiky. P i
postupném zmenšování po tu pracovních sil, spojeném se stárnutím
obyvatelstva, je další r st produktivity nezbytný p edevším pro zachování a
zvýšení životní úrovn do budoucna. Zvýšení produktivity umož uje zvednout
reálné mzdy, vytvá í prostor pro investice a rozši uje p ísp vkovou základu
ve ejných služeb. K povzbuzení produktivity je nutné pln využít výhod
vnit ního trhu, investovat do kvalifikace, znalostí, inovací a organiza ních
zm n a více využívat nové technologie. Zárove je nezbytné podstatn posílit
podnikatelskou dynamiku, aby se zlepšila konkurenceschopnost evropských
firem. P ínos zvýšení produktivity závisí do zna né míry na posílení investic
do fyzického kapitálu („akumulace kapitálu“) a do znalostí a inovací. Ke
zvýšení hodnoty lidského kapitálu a úrovn produktivity práce mohou p isp t
snahy o zkvalitn ní práce a investice do celkového zkvalitn ní lidských zdroj .
Produktivitu a šance nalézt zam stnání posílí rovn ž odstra ování
diskriminace v p ístupu ke vzd lání a odborné p íprav . Kvalitou práce se
dopodrobna zabývají Hlavní sm ry zam stnanosti.
K dosažení cíl z Lisabonu bude nutný p ísp vek ve ejného i soukromého
sektoru. Vlády zemí mohou p isp t co nejú inn jším rozd lováním ve ejných
prost edk , sm ováním ve ejných výdaj
(s výhradou stanovených
rozpo tových omezení) na investice do fyzického a lidského kapitálu a
znalostí, pod0porující r st, a úsilím o zefektivn ní ve ejné podpory
soukromého investování. Lví podíl na r stu investic však bude muset zajistit
soukromý sektor. Politiky vlád by se proto m ly zam it na zlepšení
rámcových ekonomických podmínek, které podnik m umožní inovovat,
investovat a rozši ovat se. Nutnou sou ástí tohoto úsilí je prohlubování
konkurence na trzích zboží a kapitálu, podpora podnikatelského ducha a pé e
o vysokou kvalitu regula ního rámce, posilování d v ry investor a stimulace
investic do znalostí a inovací. V tomto ohledu hraje významnou úlohu vnit ní
trh Spole enství, a jak ukázaly nedávné studie, rovn ž integrace finan ního
trhu. Komise p edloží novou, modernizovanou strategii pro vnit ní trh na
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období let 2003 - 2005, ve které navrhne nové zp soby, jak pln využít
potenciál vnit ního trhu pro r st, tvorbu pracovních míst a
konkurenceschopnost.
lenské státy by v následujících t ech letech m ly zejména:
9)

prohlubovat konkurenci na trzích zboží a služeb prost ednictvím
snah o: i) zvýšení podílu provedených sm rnic pro vnit ní trh a
odstran ní zbývajících p ekážek p eshrani ního obchodu
zbožím a vstupu na trh zboží, ale p edevším na trh služeb
(v etn p ekážek vytvá ených rozpo tovou soustavou); ii) další
otevírání systému zadávání ve ejných zakázek; iii) vybavení
orgán ochrany hospodá ské sout že a zadávání ve ejných
zakázek pat i nými zdroji; iv) neustálé snižování celkové úrovn
státní podpory a sou asné p eorientování podpory na
dosahování horizontálních cíl , které jsou ve spole ném zájmu
celého Spole enství, a její zam ení na nápravu zjišt ných
selhání trhu; v) podporu vstupu do odv tví a ú inné
hospodá ské sout že v sí ových odv tvích a sou asné neustálé
zvyšování propojenosti národních trh
a ešení p ístupu
spot ebitel ke službám, které jsou ve ve ejném hospodá ském
zájmu;

10) urychlit integraci kapitálových trh v EU, zejména provést do
roku 2003 Ak ní plán pro rizikový kapitál a do roku 2005 Ak ní
plán pro finan ní služby (do roku 2003 u trh cenných papír );
zajistit d sledné vynucování p edpis Spole enství a odstranit
p ekážky ú inného p eshrani ního zú tování plateb;
11) vytvá et prost edí podporující podnikatelského ducha a také
zakládání a r st malých a st edních podnik tím, že bude
zmír ováno administrativní b emeno uvalené na podniky,
zvyšována efektivita ve ejného sektoru, zjednodušován systém
zdan ní podnik a zlepšován regula ní rámec, zejména
mechanismy zahájení a ukon ení innosti; zlepšovat p ístup
malých a st edních podnik k financování;
12) na úrovni lenských stát i
opat ení k posílení pravidel
dále zkvalit ovat vnitrostátní
dozoru a krizového finan
lenskými státy.
2.3.

Spole enství p ijímat a provád t
ádného hospoda ení v podniku;
i spole né mechanismy ú inného
ního ízení nap í odv tvími i

Posilování trvalé udržitelnosti

R st se poda í udržet pouze tehdy, bude-li pat i ná pozornost v nována
otázkám hospodá ské, sociální a ekologické udržitelnosti. K nalézání a
systematickému promyšlení vztah vzájemného posilování a zeslabování
mezi r znými hospodá skými, ekologickými a sociálními cíli p isp je, když
budou u navrhovaných právních p edpis hodnoceny jejich dopady a
analyzovány jejich náklady a p ínosy. Tam, kde je to možné, by pro
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dosahování ekologických a sociálních cíl m la být up ednost ována pružná,
tržní ešení, která neohrožují výkonnost ekonomiky.
i)

Hospodá ská udržitelnost
ve ejných financí

–

zajišt ní

dlouhodobé

udržitelnosti

D ležité výzvy p ináší stárnutí obyvatelstva. R st podílu závislých starých
osob se projeví zvýšeným tlakem na ve ejné finance. Zvyšování ve ejných
výdaj , zejména na d chody a na zdravotní pé i, bude muset z v tší ásti
unést ekonomicky aktivní obyvatelstvo, jehož podíl se neustále zmenšuje.
Nutnost zabezpe ení dlouhodobé udržitelnosti ve ejných financí již byla
zd razn na na zasedáních Evropské rady v Lisabonu, Stockholmu i
Barcelon . Ve Stockholmu bylo rozhodnuto, že p i ešení hospodá ských a
rozpo tových d sledk stárnutí by m la být sledována t íbodová strategie
zam ená na zvýšení m r zam stnanosti (viz kapitola 2.2. bod i)), snížení
ve ejného dluhu a reformu systém d chodového zabezpe ení a zdravotní
pé e.
V rámci procesu rozpo tového dohledu by p i hodnocení rozpo tové situace
lenských stát m ly být výslovn zohledn ny otázky trvalé udržitelnosti jejich
ve ejných financí a v tší pozornost by v p íštích letech m la být v nována
mírám ve ejného zadlužení. V souladu s obecnými spole nými cíli
schválenými na zasedáních Evropské rady v Göteborgu a Laekenu by m ly
být energicky provád ny reformy penzijních systém . Tyto reformy by m ly
sledovat cíle zajišt ní p im ených d chod , finan ní udržitelnosti penzijních
systém a adaptace penzijních systém na m nící se hospodá ské,
spole enské a individuální požadavky. Spole ná zpráva o d chodových
strategiích jednotlivých lenských stát , kterou uvítala jarní Evropská rada
v Bruselu v b eznu 2003, zd raz uje, že zajišt ní finan ní udržitelnosti
v dlouhodobém horizontu není d ležité jen samo o sob , nýbrž i jako
nezbytný p edpoklad k zachování p im ených d chod do budoucna; zpráva
dochází k záv ru, že musí z stat zachována hybná síla, která uvedla do
pohybu proces reforem zam ený na zajišt ní trvalé udržitelnosti p im ených
d chod , v etn dalekosáhlých a ambiciózních reformních snah. Pro v asné
ešení rozpo tových d sledk stárnutí musí být pln využito nyn jší okno
p íležitosti, které je otev eno, dokud neza nou být d sledky stárnutí
naléhav jší. V této souvislosti musí být dále zkoumán vliv p ist hovalectví.
lenské státy by v následujících t ech letech m ly zejména:
15) zajistit další snižování míry svého ve ejného zadlužení; lenské
státy, jejichž míra zadlužení stále p evyšuje referen ní hodnotu
60 % HDP, by m ly v první ad nastoupit dostate né tempo
postupného snižování státního dluhu na referen ní hodnotu a
ostatní státy by m ly zajistit takové tempo snižování míry
zadlužení, které by vedlo k posílení jejich ve ejných financí
s ohledem na náklady stárnutí obyvatelstva, v etn zvýšených
výdaj spojených s v kem;
16) navrhovat, schvalovat a ú inn
provád t reformy svých
penzijních systém ; zm nou pobídek obsažených v penzijních
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systémech a systémech daní a dávek, jež v sou asné dob
zp sobují p ed asné odchody z trhu práce, a omezením
p ístupu do soustav p ed asného d chodu povzbuzovat
pracovníky k prodlužování profesního života; zvýšit schopnost
penzijních systém reagovat na demografický vývoj a na
o ekávaný r st nad je dožití; posílit význam penzijních fond a
v p ípad pot eby zlepšit p ístup k dopl kovým soustavám
d chodového zabezpe ení, zajistit bezpe nost dávek z t chto
soustav a zvýšit pr hlednost vazby mezi p ísp vky a dávkami;
p izp sobit penzijní systémy pružn jším model m zam stnání a
profesního života, jakož i individuálním pot ebám, mimo jiné
zajišt ním p enositelnosti d chodových nárok (viz též sm ry
zam stnanosti . 5 a 8).
ii)

Sociální udržitelnost – p ísp vek k hospodá ské a sociální soudržnosti

Lisabonská strategie m že být úsp šná a schopná získat trvalou a širokou
podporu obyvatel pro nezbytné strukturální reformy, pokud p isp je ke
zlepšení šancí všech lidí. Zdravá hospodá ská politika m že významn
p isp t k hospodá ské a sociální soudržnosti: za prvé zlepšováním podmínek
pro siln jší tvorbu pracovních míst, nebo pracovní místa p edstavují nejlepší
ochranu proti chudob a sociálnímu vylou ení, zejména u lidí s pom rn
nízkou úrovní kvalifikace a pro lidi ze zaostalých region ; za druhé tvorbou
podmínek pro zvyšování r stu a investic, který vede k vyrovnávání úrovn
mezi regiony (i když chudší lenské státy jako celek dohán jí zbytek Unie,
rozdíly mezi regiony p etrvávají a tyto rozdíly se po rozší ení zna n
prohloubí); za t etí p ísp vkem k výkonnosti hospodá ství p i sou asném
ohledu na sociální podmínky a na zásadu rovného zacházení, díky n muž se
poda í vytvo it zdroje pro nezbytné programy v oblasti sociální politiky,
vzd lávání a regionálního rozvoje zam ené na usnadn ní ekonomické
transformace a na snížení chudoby a sociálního vylou ení. Budování
zahrnujících trh práce jako p ísp vek k sociální soudržnosti je pojednáno
v Hlavních sm rech zam stnanosti a v Procesu sociální inkluze.
Vyrovnávání úrovn a tvorba pracovních míst závisí na p íhodných
podmínkách pro soukromou hospodá skou
innost a investice.
K vytvo ení t chto podmínek p isp je úsp šné provád ní politik vymezených
v jednotlivých kapitolách tohoto dokumentu. D ležitá jsou zejména opat ení
ke zlepšení fungování trh práce a k posílení vazby mezi výší mezd a
produktivitou tak, aby byly zohledn ny rozdíly v produktivit mezi lidmi
s rozdílnou kvalifikací a zvláštní podmínky na lokálních trzích práce. Dále je
nezbytné p ijímat cílená programová opat ení na zlepšení dostupnosti
základní infrastruktury v dostate né kvalit a na zkvalitn ní vzd lávání a
celoživotního u ení, aby se zvedla úrove kvalifikace a p izp sobivost
pracovních sil. V této souvislosti je t eba p ipomenout, že EU významn
p ispívá k investicím v zaostalých regionech prost ednictvím svých fond
soudržnosti, strukturálních fond a Evropské investi ní banky. lenské státy
by m ly zajistit dostate nou úrove ve ejných investic do široké oblasti
vzd lávání a odborné p ípravy a podniknout reformy k modernizaci
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vzd lávacích standard
jednotlivc .

a k zajišt ní trvalých investic ze strany podnik

i

Ve ejné orgány by v následujících t ech letech m ly zejména:
17) v rámci pln ní obecných cíl z Lisabonu, zejména cíl v oblasti
zam stnanosti, aby vytvo ily zahrnující trh práce a soudržn jší
spole nost pro všechny, podniknout kroky k modernizaci
systém sociální ochrany a k boji s chudobou a sociálním
vylou ením p i sou asném zachování p im ené úrovn sociální
ochrany (viz též sm r . 4);
18) zlepšit fungování trh , aby stimulovaly soukromé investice do
zaostalých region , zejména opat eními k posílení vazby mezi
výší mezd a produktivitou tak, aby byly zohledn ny rozdíly
v produktivit mezi lidmi s rozdílnou kvalifikací a zvláštní
podmínky na lokálních trzích práce (viz též sm r . 5);
19) zajistit, aby se ve ejná podpora sm ující do zaostalých region ,
v etn podpory z prost edk EU, výrazn zam ila na investice
do lidského kapitálu a znalostí, jakož i do p im ené
infrastruktury, a zefektivnit strukturu a ízení investi ních
program , aby se maximalizoval jejich ú inek (viz též sm r .
13); posílit pracovní spolupráci v tomto ohledu mezi Komisí a
Evropskou investi ní bankou.
iii)

Trvalá udržitelnost životního prost edí – podpora efektivního využívání
p írodních zdroj

Aby byl hospodá ský r st p ísp vkem k blahobytu nejen dnešních, ale i
budoucích ob an , nesmí jej být dosahováno na úkor životního prost edí.
Za ú elem podpory efektivního využívání p írodních zdroj by se v jejich
cenách m ly odrazit spole enské náklady s nimi spojené, v etn externích
náklad vznikajících poškozováním životního prost edí p i jejich t žb , použití
a kone né likvidaci. Takové uspo ádání povzbudí adaptaci soukromých
subjekt a hledání nových ešení.
Spole nou vlastností mnoha p írodních zdroj (nap íklad istého ovzduší
nebo vody) však je, že u nich nejsou jasn vymezena vlastnická práva.
V takových p ípadech nemá žádný jednotlivec motivaci k udržitelnému
hospoda ení s daným zdrojem, i když je to v zájmu spole nosti jako celku.
K odlou ení hospodá ského r stu od poškozování životního prost edí je tedy
nutná iniciativa vlády. Ta se bude pravd podobn skládat z mixu regula ních
a tržních opat ení. Dopady hospodá ské innosti na životní prost edí by
m ly být postupn zahrnuty do cen. Za využívání vzácných p írodních
zdroj by se m lo platit. M l by se systematicky uplat ovat princip
„zne iš ovatel platí“.
lenské státy by v následujících t ech letech m ly zejména:
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20) omezit sektorální subvence, da ové výhody a jiné pobídky
s negativním dopadem na životní prost edí a na trvale udržitelný
rozvoj; prost ednictvím daní, poplatk a jiných nástroj zajistit,
aby ceny ú tované p i t žb , použití a likvidaci p írodních zdroj ,
nap . vody, adekvátn odrážely jejich vzácnost a veškeré
doprovodné poškozování životního prost edí;
21) omezit dotace cen energií, podporovat tržní nástroje, dále
rozši ovat pokrytí a zajistit vhodnou diferenciaci zdan ní energií
s cílem udržiteln jšího složení a objemu spot ebovávané
energie; dále prohlubovat konkurenci a vzájemné propojení sítí
na trzích energií;
22) upravit systém daní, poplatk a subvencí v doprav , aby lépe
odrážel poškozování životního prost edí a spole enské náklady
spojené s dopravou a tím napravoval pok ivenou poptávku po
jednotlivých druzích dopravních služeb a volbu mezi r znými
zp soby dopravy; prohloubit konkurenci, nap íklad urychlením
regulovaného otevírání trhu s takovými zp soby dopravy, jako je
nákladní železni ní p eprava, s cílem zvýšení jejich
konkurenceschopnosti;
23) znovu vystup ovat úsilí o pln ní závazk p ijatých v rámci
Kjótského protokolu, což platí zejména pro ty lenské státy,
které v sou asné dob nesm ují k jejich spln ní; za tím ú elem
realizovat soustavu ES pro obchodování s emisemi skleníkových
plyn ; z ídit národní registry emisních p íd l ; na úrovni za ízení
zavést systémy vhodné ke sledování, hlášení a ov ování emisí;
naplánovat nové a okamžit provád t stávající programy a
opat ení v t ch odv tvích, na která se nevztahuje soustava
obchodování s emisemi, a zavést systémy k tvorb zpráv o
t chto programech a politikách a o jejich o ekávaných dopadech
na úrove emisí.
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