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PŘÍLOHA 1 – TEMATICKÉ DISKUSE O PŘEKÁŽKÁCH INVESTIC VEDENÉ VE
VÝBORECH RADY
1. Výsledky v oblasti investic a překážky investic
Tematický
přezkum
Rámce pro
insolvenční řízení
v eurozóně:
zásady účinnosti
a referenční
srovnávání
Tematická
diskuse
o investicích
Usnadnění
podnikání

Reformy trhů
práce
a výrobkových
trhů

Datum

Obsah

Rámce pro insolvenční řízení mají hospodářské
dopady, jelikož usměrňují pobídky soukromých
subjektů. Ekonomická úloha rámců pro insolvenční
řízení je obzvláště důležitá v případě vysokého
nesplaceného dluhu. Toto sdělení představuje společné
zásady rámců pro insolvenční řízení.
Červen 2016 Tato diskuse se zaměřila na rigiditu regulace
a regulační překážky investic v zemích eurozóny a na
to, jak jsou tyto výzvy řešeny v rámci reforem na
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.
Leden 2017 „Usnadnění podnikání“ nebo snížení „byrokracie“ je
(do značné míry) dosaženo prostřednictvím opatření
s žádnými nebo jen omezenými rozpočtovými
náklady, která mohou současně zajistit významné
přínosy.
Květen 2017 Tato diskuse se zaměří na úlohu reforem trhů práce
a výrobkových trhů s ohledem na investice a jejich
vzájemné působení.
Duben 2016

2. Investice do infrastruktury
Tematický
Datum
přezkum
Veřejné investice Září 2015
do infrastruktury

Partnerství
veřejného
a soukromého
sektoru

Leden 2016

Investice do
síťových odvětví

Květen 2016

Investice
bytového sektoru
do energetické
účinnosti

Červen 2016

Obsah
Tato diskuse se zabývala nejnovějšími tendencemi
v oblasti investic do infrastruktury a způsobem
posuzování možných výzev spojených s efektivností
veřejných výdajů. Dále se zabývala rámcovými
podmínkami, které přispívají k investicím, a zaměřila
se na využívání finančních prostředků EU.
Diskuse zkoumala partnerství veřejného
a soukromého sektoru jako způsob zapojení
soukromých hospodářských subjektů do navrhování
a výstavby infrastruktury a poskytování veřejných
služeb.
Cílem tohoto dokumentu je posouzení vývoje investic
v oblasti dopravy, energetiky a elektronických
komunikací a projednání překážek investic.
Diskuse posoudila investice do energetické účinnosti,
které uskutečnil bytový sektor, překážky, jež
domácnostem brání ve větších investicích, a prostor
pro energetickou účinnost v tomto hospodářském
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a obnovitelných
zdrojů energie
Investice pro
digitální
ekonomiku

odvětví.
Listopad 2016 Diskuse se zaměřila zejména na investice k umožnění
rozvoje digitální ekonomiky.

3. Investice do nehmotných aktiv
Tematický
přezkum
Investice do
nehmotných aktiv

Uvolnění investic
do nehmotných
aktiv

Datum

Obsah

Říjen 2016

Diskuse poskytuje kontextové informace
o nehmotných aktivech v Evropě, zabývá se tudíž
pojmem nehmotná aktiva, nejnovějšími tendencemi
v oblasti investic do nehmotných aktiv a jejich
dopadem na produktivitu a růst HDP.
Leden 2017 Další diskuse se zaměřila na hnací síly a překážky
investic do nehmotných aktiv a na to, zda jsou
k odstranění překážek investic do nehmotných aktiv
zapotřebí zvláštní opatření politiky.
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PŘÍLOHA 2 – POKROK ČLENSKÝCH STÁTŮ PŘI ŘEŠENÍ INVESTIČNÍCH VÝZEV

Veřejná správa/
podnik. Prostředí

Investiční výzvy

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Regulační a administrativní zátěž
Veřejná správa
Veřejné zakázky / partnerství veř. a soukr. sektoru
Justiční systém
Rámec pro insolvenční řízení

Fin. sek./ Trh práce/
daně
vzdělávání

Předpisy na ochranu zaměst. a rámec prac. smluv

VaVaI

Spolupráce mezi akad. obcí, výzkumem a podniky

Odvětvové předpisy

Rámec hospodářské soutěže a regulační rámec

Podnikové služby / regulovaná povolání

Mzdy a stanovování mezd
Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení
Daně
Přístup k financování

Financování VaVaI

Maloobchod
Stavebnictví
Digitální ekonomika / telekomunikace
Energetika
Doprava

Zdroj: zprávy o jednotlivých zemích 2018, Evropská komise. Pozn. EL není zahrnuto (v programu
hospodářského dohledu)
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Žádný pokrok

Určitý pokrok

Omezený pokrok

Značný pokrok
Zcela vyřešeno

