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PRÍLOHA 1 – TEMATICKÉ DISKUSIE VO VÝBOROCH RADY O PREKÁŽKACH
BRÁNIACICH INVESTÍCIÁM
1. Výkonnosť a prekážky brániace investíciám
Tematické preskúmanie
Rámce pre platobnú
neschopnosť v eurozóne:
zásady efektívnosti
a referenčné
porovnávanie
Tematická diskusia
o investíciách
Jednoduchosť
podnikania:

Reformy trhu práce
a trhu s výrobkami

Dátum Obsah
apríl
Rámce pre platobnú neschopnosť majú hospodárske
2016
účinky, pretože formujú stimuly súkromných subjektov.
Hospodárska úloha rámcov pre platobnú neschopnosť je
mimoriadne dôležitá v situáciách vysokého nesplateného
dlhu. V tomto oznámení sa uvádzajú spoločné zásady
rámcov pre platobnú neschopnosť.
jún
Táto diskusia sa sústredila na regulačnú nepružnosť
2016
a prekážky brániace investíciám v krajinách eurozóny a na
to, ako sa tieto problémy riešia v kontexte reforiem na
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.
január K zlepšeniu „jednoduchosti podnikania“ alebo zníženiu
2017
„byrokracie“ vo veľkej miere dochádza prostredníctvom
opatrení, ktoré neprinášajú žiadne, alebo prinášajú
obmedzené rozpočtové náklady, pričom môžu viesť
k značným výhodám.
máj
Táto diskusia sa zameria na úlohu reforiem trhu práce
2017
a trhu s výrobkami pre investície a ich vzájomné
pôsobenie.

2. Investície do infraštruktúry
Tematické preskúmanie Dátum
Obsah
september V tejto diskusii sa preskúmali nedávne investičné trendy
Verejné investície do
2015
v oblasti infraštruktúry a to, ako posúdiť možné problémy
infraštruktúry
spojené s účinnosťou verejných výdavkov. Preskúmali sa
v nej rámcové podmienky, ktoré podporujú investície,
a rozoberalo sa využívanie finančných prostriedkov EÚ.
január
Diskusia sa zamerala na verejno-súkromné partnerstvá
Verejno-súkromné
2016
ako spôsob zapojenia súkromných subjektov do
partnerstvá
navrhovania a výstavby infraštruktúr a poskytovania
verejných služieb.
Investície do sieťových máj 2016 Cieľom tohto dokumentu je preskúmať vývoj investícií
v oblasti dopravy, energetiky a elektronických
odvetví
komunikácií a diskutovať o prekážkach brániacich
investíciám.
jún 2016 V rámci diskusie sa posúdili investície do energetickej
Investície sektoru
účinnosti, ktoré uskutočnil sektor bývania, prekážky, ktoré
bývania do
domácnostiam bránia vo väčších investíciách, a priestor
energetickej účinnosti
pre energetickú účinnosť v tomto sektore hospodárstva.
a obnoviteľných
zdrojov energie
Investície pre digitálne november Diskusia sa zamerala najmä na investície umožňujúce
2016
rozvoj digitálneho hospodárstva.
hospodárstvo
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3. Investície do nehmotného majetku
Tematické
preskúmanie
Investície do
nehmotných aktív

Dátum

Obsah

október
2016

Uvoľnenie investícií
do nehmotných
aktív

január
2017

Diskusia poskytuje kontextové informácie
o nehmotných aktívach v Európe, zaoberá sa tak
koncepciou nehmotných aktív, najnovšími trendmi
v oblasti investícií do nehmotných aktív a ich vplyve na
produktivitu a rast HDP.
Ďalšia diskusia sa zamerala na hnacie sily a prekážky
brániace investíciám do nehmotného majetku a na to, či
sú na odstránenie týchto prekážok potrebné osobitné
politické opatrenia.
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PRÍLOHA 2 – POKROK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PRI RIEŠENÍ INVESTIČNÝCH VÝZIEV

Regulačná a administratívna záťaž

Právne predpisy na ochranu zamestnanosti a rámec pre pracovné zmluvy

Sektorovo špecifická
regulácia

Verejná
správa/podnikateľské
prostredie
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Trh
Výskum,
Fin.
vývoj a
práce/vzde
sek./dane
inovácie
lávanie

Investičné výzvy
Verejná správa
Verejné obstarávanie/verejno-súkromné partnerstvá
Justičný systém
Rámec pre platobnú neschopnosť
Hospodárska súťaž a regulačný rámec

Mzdy a ich stanovovanie
Vzdelávanie, zručnosti a celoživotné vzdelávanie
Dane
Prístup k financovaniu
Spolupráca medzi akademickou obcou, výskumnými inštitúciami a podnikmi
Financovanie výskumu, vývoja a inovácií
Obchodné služby/regulované profesie
Maloobchod
Stavebníctvo
Digitálne hospodárstvo/telekomunikácie
Energetika
Doprava

Zdroj: správy o jednotlivých krajinách 2018, Európska komisia. Poznámka: EL nie je zahrnuté (v
programe hospodárskeho dohľadu)

Žiaden pokrok

Určitý pokrok

Obmedzený pokrok

Významný pokrok
Úplne vyriešené
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