
 

 

Roční analýza růstu Evropské komise za rok 2016 
 

Evropská komise zveřejnila svou pravidelnou Roční analýzu růstu v EU pod titulem „Posílení 

hospodářského oživení a podpora konvergence“, kterou doprovází návrh společné zprávy 

o zaměstnanosti, zpráva mechanismu varování, program na podporu strukturálních reforem 

a doporučení pro státy eurozóny. Roční analýza růstu tak zahájila 6. cyklus evropského semestru. 

Analýza konstatuje, že křehké ekonomické oživení profitovalo z dočasných pozitivních faktorů, 

jako jsou ceny ropy, relativně slabé euro a přizpůsobivé měnové politiky. Zaměstnanost mírně 

vzrostla, a stále zůstává na historicky nejvyšším maximu. Objevily se první výsledky strukturálních 

reforem provedených v posledních několika letech. Současně se však obavy o bezpečnost 

a geopolitické napětí staly intenzivnějšími a globální ekonomický výhled se stává stále větší výzvou, 

zejména pokud jde o rychle se rozvíjející ekonomiky. 

„Potvrzením svých priorit v Roční analýze růstu s důrazem na investice, strukturální reformy 

a fiskální odpovědnost nastavila Komise správný směr pro evropský semestr 2016,“ komentoval 

zveřejnění Roční analýzy růstu generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus Beyrer. 

 

Nová Evropská komise za první rok své činnosti splnila své sliby a zahájila řadu ambiciózních iniciativ 

na podporu zaměstnanosti a růstu, podporu ekonomické konvergence a posílení sociální 

spravedlnosti. Své priority a doporučení formulovala v Roční analýze na rok 2015 a nyní v analýze 

na rok 2016 na tyto priority navazuje: 

 Znovu nastartovat investice: pokročit v mobilizaci soukromých a veřejných investic; 

 Pokračovat ve strukturálních reformách: proces musí být založen na 1) efektivní koordinaci 

mezi členskými státy s cílem zvýšit produktivitu a urychlit konvergenci, 2) rovnováze 

mezi flexibilitou a ochranou na pracovních trzích a 3) konkurenceschopných trzích 

se zbožím a službami stimulujících inovace a tvorbu pracovních míst; 

 Odpovědné fiskální politiky: 1) provádět fiskální konsolidaci podporující růst; 2) daňový 

systém, který odstraní překážky v tvorbě pracovních míst a bude spravedlivější a účinnější; 

3) modernizovat sociální systémy tak, aby byly spravedlivější a efektivnější a reagovaly 

na rizika v průběhu celého životního cyklu. 

Časový rámec evropského semestru bude nastaven tak, aby jasně odlišil fázi zaměřenou 

na evropskou úroveň (listopad – únor) a národní úroveň (únor – červen). V souladu se zprávou 

o provádění Strategie Evropa 2020 a výsledky veřejné konzultace Komise lépe využije nástrojů 

strategie ke zlepšení její implementace a monitorování v kontextu evropského semestru. V této 

souvislosti vypracuje vodítka pro členské státy pro přípravu nových národních programů reforem, 

aby zajistila, že strategie Evropa 2020 bude i nadále hrát prominentní úlohu.  
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