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hospodářské a finanční věci dne 16. března 2010.
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PŘÍLOHA

Strategie Evropa 2020

Závěry Rady

Cíle a priority

1. Rada BERE NA VĚDOMÍ sdělení Komise s názvem „Evropa 2020 – Strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Sdělení vymezuje vhodný rámec pro 

Evropskou unii a členské státy umožňující východisko z krize a řešení strukturálních 

nedostatků evropského hospodářství a makroekonomických problémů, které se v souvislosti 

s krizí prohloubily. Celkově je přístup náležitou odezvou názorů vyjádřených na zasedání 

Rady pro hospodářské a finanční věci dne 2. prosince 2009 v souvislosti s Lisabonskou 

strategií pro období po roce 2010.

2. Rada ZDŮRAZŇUJE nutnost uvést Evropu na stoupající dráhu udržitelného růstu a vytváření 

pracovních míst a SOUHLASÍ se třemi navrženými prioritami strategie Evropa 2020:

inteligentní růst; udržitelný růst; a nevylučující růst. Rada MÁ ZA TO, že stěžejní iniciativy 

stanovené Komisí poskytují dobrý základ pro úvahy o tom, jak soustředit úsilí na příslušné 

oblasti.

3. Rada rovněž ZDŮRAZŇUJE, že nezbytným předpokladem pro růst a zaměstnanost je 

obnovení makroekonomické stability a udržitelného vývoje veřejných financí členských států 

a že růst je důležitý na podporu fiskální konsolidace. Rada proto ZDŮRAZŇUJE, že 

strukturální reformy a fiskální konsolidace podle Paktu o stabilitě a růstu musí probíhat 

zároveň, a VYZDVIHUJE potřebu zajistit plné dodržování makroekonomických a fiskálních 

omezení, neboť ta jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost evropských 

sociálních modelů.

4. Rada KLADE DŮRAZ na skutečnost, že strategie Evropa 2020 by měla být programem pro 

všechny členské státy, který podporuje růst pro všechny a bere přitom v úvahu různou 

výchozí situaci a specifické podmínky jednotlivých států.
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Dále se DOMNÍVÁ, že tato strategie přispěje k podpoře hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti členských států a regionů EU.

Mobilizace nástrojů na úrovni EU

5. Rada BERE NA VĚDOMÍ návrh, aby se v zájmu provádění cílů strategie EU 2020 

mobilizovaly politiky a nástroje EU, včetně právních a finančních nástrojů (včetně politiky 

soudržnosti). Rada zejména PODPORUJE návrh na:

• plné využívání politiky jednotného trhu k omezení roztříštěnosti a odstranění překážek 

pro přeshraniční činnosti;

• rozvíjení vnějšího hospodářského programu stojícího na pevných základech; a

• zlepšování nástrojů na podporu financování strategie Evropa 2020. V této souvislosti by 

mohla být větší pozornost věnována lepšímu využívání stávajících politických nástrojů 

Společenství a tomu, aby priority rozpočtu EU byly uvedeny do souladu se strategií 

Evropa 2020, aniž by se tím předjímala nadcházející jednání o novém finančním rámci;

a vytvoření inovativních finančních nástrojů, zejména návrhů ve spolupráci se skupinou 

EIB na racionalizaci a posílení účinnosti zdrojů rozpočtu EU a prostředků skupiny EIB.

Strategie ústupu od angažovanosti státu v ekonomice a strukturální reformy

6. Rada SOUHLASÍ s tím, že je třeba, aby strategie Evropa 2020 v důsledku krize reagovala na 

problém, který představuje přesměrování politik od krizového řízení k zavádění 

střednědobých a dlouhodobějších reforem na podporu udržitelnosti veřejných financí 

a posílení potenciálního růstu. Rada již sehrála aktivní úlohu při dosažení dohody o zásadách 

pro koordinovanou strategii pro ukončování fiskálního stimulu a opatření na podporu 

finančních trhů, jakož i pro načasování a posloupnost postupného rušení krátkodobých 

krizových opatření na trhu práce a produktovém trhu. Rada se ZAVAZUJE, že bude i nadále 

úzce sledovat provádění ústupových strategií v jednotlivých oblastech.

7. Rada SOUHLASÍ s tím, že je třeba začít s určováním oblastí, včetně infrastruktur, které 

zabraňují růstu na úrovni EU a na úrovni jednotlivých členských států, a s vytvářením politik, 

které v budoucnu poskytnou vhodné podmínky pro udržitelný a vyvážený růst a pro 

zaměstnanost.
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To přispěje k zachování evropských sociálních modelů a k ochraně životního prostředí. Rada 

VYZÝVÁ Komisi, aby na základě stávajících analytických rámců dále spolupracovala 

s členskými státy, Výborem pro hospodářskou politiku a Hospodářským a finančním výborem 

s cílem přispět v dostatečném předstihu před červnovým zasedáním Rady pro hospodářské 

a finanční věci k určení hlavních překážek růstu v jednotlivých členských státech i na úrovni 

Společenství.

8. Rada ZDŮRAZŇUJE, že je důležité, aby se okamžitě zahájilo provádění strukturálních 

reforem. Neprodleně by měly být zahájeny strukturální reformy s nízkými náklady, u nichž 

existuje jen malé riziko, že za současné situace vyvolají nepříznivé krátkodobé hospodářské 

důsledky (např. pro fiskální rámce, kvalitu veřejných financí, důchodové zabezpečení a jiné 

nároky, politiky na posílení konkurenceschopnosti a iniciativy na snížení nepřiměřené 

administrativní zátěže). Navíc bude třeba zvážit další strukturální reformy, například na trhu 

práce.

Cíle

9. Rada BERE NA VĚDOMÍ návrh na vymezení pěti hlavních cílů pro EU, kterých by mělo být 

dosaženo do roku 2020, a na jejich převedení do podoby vnitrostátních cílů. Pokud jde 

o výběr hlavních cílů, Rada ZDŮRAZŇUJE, že je důležité stanovit cíle zaměřené na výsledky 

a zajistit soudržnost mezi jednotlivými hlavními cíli a mezi cíli na úrovni EU a na úrovni 

jednotlivých členských států. RADA dále VYZDVIHUJE potřebu jasné vazby na zvyšování 

produktivity a na růst a zaměstnanost, jakož i potřebu dodržovat zásadu subsidiarity. Rada SE 

DOMNÍVÁ, že je třeba urychleně zvážit šířeji koncipovaný ukazatel, jenž by odrážel výzkum 

a vývoj a inovace. Bude nutno dále zvážit, na jaké zásadě by měl být založen případný cíl 

v oblasti sociálního začleňování a jak by měl být tento cíl správně formulován. Na úrovni EU 

a na úrovni jednotlivých členských států je nezbytné provést další analýzu významu 

referenčních hodnot na základě procesu partnerství mezi Komisí, členskými státy a Radou

a zohlednit přitom výchozí pozice a podmínky jednotlivých členských států.

10. Rada DOPORUČUJE, aby Evropská rada nejméně jednou za rok na základě příspěvků od 

Evropské komise a příslušných složení Rady důsledně monitorovala pokrok při plnění cílů 

EU a cílů jednotlivých členských států. Evropská rada může případně zvážit stanovení 

průběžných cílů při dosahování cílů pro rok 2020.
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Správa a řízení

11. Rada BERE NA VĚDOMÍ nový rámec pro lepší správu a řízení navržený pro strategii Evropa 

2020. Rada PODPORUJE přístup, který na jedné straně spočívá v tematickém přístupu 

zahrnujícím provádění nového programu reforem prostřednictvím iniciativ na úrovni EU 

a jednotlivých členských států a plnění hlavních cílů a na druhé straně je založen na účinném 

dohledu nad jednotlivými zeměmi zaměřeném na provádění ústupových strategií, na 

makroekonomické otázky související s růstem a konkurenceschopností, včetně 

makroekonomické nerovnováhy a makrofinanční stability, a na zajištění udržitelných 

veřejných financí. Rada PODPORUJE zejména aktivní zapojení a odpovědnost Evropské 

rady, a to jak při pravidelné diskusi o těchto problémech a poskytování politického vedení 

v jednotlivých oblastech politik, tak i při posuzování pokroku při plnění cílů strategie 

Evropa 2020.

12. Rada se DOMNÍVÁ, že je třeba posoudit harmonogram procesů s cílem zlepšit celkovou 

soudržnost politického poradenství poskytovaného členským státům; Rada ZDŮRAZŇUJE 

úzkou politickou provázanost strukturálních reforem a veřejných financí: strukturální reformy 

přispívají k udržitelným veřejným financím, a to jak přímo (např. důchodové reformy), tak 

i nepřímo díky podpoře růstu a zaměstnanosti.

13. Rada BERE NA VĚDOMÍ, že konkrétní doporučení pro jednotlivé země vydávaná na základě 

hlavních směrů hospodářských politik (čl. 121 odst. 2 Smlouvy) se zaměří na politické 

poradenství týkající se řešení makroekonomické nerovnováhy, posílení konkurenceschopnosti

a strukturálních reforem jakožto klíčových faktorů stimulujících růst. Rada POSOUDÍ 

způsoby a prostředky pro zajištění toho, aby tato konkrétní doporučení pro jednotlivé země 

vydávaná na základě hlavních směrů hospodářských politik byla v souladu s fiskálními rámci 

a omezeními v oblasti veřejných financí na úrovni jednotlivých členských států a EU. S cílem 

zajistit celkovou soudržnost mezi makroekonomickým a fiskálním rámcem a tematickými 

programy BERE Rada NA VĚDOMÍ návrh, aby se doporučení vydávaná na základě hlavních 

směrů hospodářských politik zabývala navrhovanými tematickými otázkami, jež mají 

významné makroekonomické důsledky.

14. Rada SOUHLASÍ s tím, že lepší dohled nad jednotlivými zeměmi bude mít zásadní význam 

pro dosažení prvořadých cílů strategie Evropa 2020. Tento dohled by zahrnoval poskytování 

přesnějších a otevřenějších politických doporučení členským státům i důslednější kontrolu 

provádění doporučení, než tomu bylo v minulosti.
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Aby byla v rámci celé EU zajištěna systematičnost a zabránilo se negativním efektům 

přelévání, bude rovněž nezbytné úzce koordinovat ústupové strategie.

15. Vzhledem k rozsáhlejším efektům přelévání uvnitř měnové unie se Rada DOMNÍVÁ, že pro 

zajištění dobrého fungování hospodářské a měnové unie je v rámci eurozóny zvlášť důležitá 

těsnější koordinace ústupových strategií, důslednější kontrolní mechanismy, pokud jde 

o dohled nad jednotlivými zeměmi, a otevřenější politické poradenství. Lisabonské smlouva 

(článek 136) otevřela v tomto ohledu nové možnosti. Rada SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ, že 

Komise v dostatečném předstihu před červnovým zasedáním Rady pro hospodářské a finanční 

věci předloží návrhy formálnějšího rámce.

16. Rada ZDŮRAZŇUJE, že pro zajištění účinnosti dohledu v rámci pilíře týkajícího se 

jednotlivých zemí i v rámci tematického pilíře je důležité vytvořit transparentní rámce 

hodnocení založené na poznatcích a vypracovat soudržná doporučení, a VYZÝVÁ Výbor pro 

hospodářskou politiku, aby přispěl k vytváření těchto rámců tak, aby byly připraveny 

v dostatečném předstihu pro červnové zasedání Evropské rady.

17. Rada rovněž ZDŮRAZŇUJE, že k maximálnímu využití potenciálu na úrovni EU je třeba 

věnovat pozornost posílení rozměru EU a uplatňování nástrojů EU, že pro zajištění 

skutečného, konkrétního a koordinovaného politického programu je nutno dále zlepšit 

monitorování pokroku při provádění opatření na úrovni EU a že vzájemné působení politik 

EU a politik jednotlivých členských států vede k jejich vzájemnému posílení.

Komunikace

18. Rada také PŘIPOMÍNÁ, že pro úspěšné provádění politik a reforem je důležitá informovanost 

a podpora veřejnosti. V tomto ohledu se Rada DOMNÍVÁ, že by politické poradenství mělo 

být zveřejňováno. Zveřejňovány by měly být rovněž informace o pokroku při plnění jak 

hlavních cílů strategie Evropa 2020, tak i dalších makroekonomických proměnných, a to na 

základě vhodných ukazatelů úzce provázaných s plněním konečných cílů.
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Závěrečné poznámky

19. Rada pro hospodářské a finanční věci JE PŘIPRAVENA dále pracovat na struktuře správy 

a řízení strategie Evropa 2020, včetně přípravy nových integrovaných hlavních směrů 

vycházejících z návrhu Komise, který má být potvrzen na červnovém zasedání Evropské rady.

Rada pro hospodářské a finanční věci JE rovněž PŘIPRAVENA:

· pokud o to bude požádána, podpořit Evropskou radu poskytnutím strategických pokynů, 

které by se mimo jiné týkaly případného výročního ekonomického summitu;

· plně hrát svou úlohu v rámci navrhovaného uspořádání makrostrukturálního 

ekonomického dohledu nad jednotlivými zeměmi podle strategie Evropa 2020, a zajistit 

tak soudržnost a konzistentnost politik v rámci této strategie, zejména pokud jde 

o důsledné dodržování makroekonomických a fiskálních omezení členských států;

· úzce spolupracovat s dalšími složeními Rady za účelem poskytování analytické podpory 

pro jednotlivé stěžejní iniciativy v rámci tematického pilíře této nové strategie a

· vypracovat a provádět makrostrukturální dohled nad jednotlivými zeměmi, který bude 

zaměřen na otázky veřejných financí, nerovnováhu a potenciální faktory stimulující růst 

a bude plně zohledňovat efekty přelévání.

V neposlední řadě Rada ZDŮRAZŇUJE, že bude užitečné provést v letech 2013–14 přezkum 

strategie v polovině období.

________________________


