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Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 

dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. 

________________________

Příloha:
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Závěry Rady o strategii Evropa 2020

Evropa 2020

1. Evropa 2020 je nová strategie Evropské unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění a zaměstnanost. Je ústředním prvkem reakce EU na nejhorší hospodářskou krizi od 

30. let 20. století, která ohrožuje makroekonomickou a finanční stabilitu a bez trvalých 

politických opatření by mohla mít závažné důsledky na růstový potenciál evropského 

hospodářství v následujících letech. Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na okamžité 

a dlouhodobé potřeby v oblasti makroekonomické a finanční stabilizace. Poskytuje 

odpovídající rámec pro provádění strategií ukončování krátkodobé krizové podpory, a to 

včasným rušením stimulačních fiskálních opatření, opatření v oblasti reálné ekonomiky 

a podpory finančního sektoru a současným postupným zaváděním střednědobých 

a dlouhodobých strukturálních reforem na podporu růstu. Cílem strategie je rovněž řešit výzvy 

související se stárnutím populace, globalizací a změnou klimatu, obavy týkající se 

konkurenceschopnosti a makroekonomickou nerovnováhu, které hospodářské krizi 

předcházely.

2. Ústředním bodem nové strategie je rámec pro posílenou koordinaci hospodářských politik 

členských států založený na širším dohledu nad jednotlivými zeměmi, který integrovaným 

způsobem zahrnuje veškeré relevantní makroekonomické a strukturální oblasti politiky. Tento 

posílený rámec by měl usnadnit okamžité zahájení provádění strategií ústupu a zaměřit se na 

naléhavou potřebu fiskální konsolidace, jak v krátkodobém, tak střednědobém časovém 

horizontu, a to prostřednictvím strategií rozpočtové konsolidace, které jsou příznivé pro růst 

a mají za cíl omezování výdajů, a dále by měl být kombinován s prováděním dlouhodobých 

koncepcí zaměřených na odstraňování překážek růstu. 
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Cíle

3. Rada BERE NA VĚDOMÍ pokrok dosažený při stanovování referenčních hodnot pro cíle EU 

v oblasti vzdělávání a při vytváření ukazatelů v oblasti sociálního začleňování. Hlavní cíle by 

měly být součástí integrovaných hlavních směrů. Rada ZDŮRAZŇUJE, že je třeba, aby tyto 

cíle byly v souladu s obecnými cíli strategie Evropa 2020 – růst a zaměstnanost – a s potřebou 

fiskální konsolidace. Zejména cíl EU v oblasti sociálního začleňování by měl zahrnovat 

aspekty týkající se trhu práce. 

4. Rada rovněž KONSTATUJE, že členské státy dosáhly pokroku při určování svých 

vnitrostátních cílů, a to v návaznosti na dialog s Komisí, jehož cílem je ověřit soulad mezi 

vnitrostátními cíli a cíli EU. Rada VYBÍZÍ Komisi, aby společně s příslušnými orgány 

členských států pokračovala v práci na stanovení realistických a současně ambiciózních 

vnitrostátních cílů v rámci budoucích národních programů reforem, které budou 

odpovídajícím způsobem reagovat na zjištěné makrostrukturální překážky růstu.

Z dostupných údajů vyplývá, že prozatímní vnitrostátní cíle se jeví jako obecně v souladu 

s cíli stanovenými na úrovni EU.

5. Rada SE DOMNÍVÁ, že hlavní cíle by měly být vnímány jako reprezentativní obraz 

celkového pokroku na cestě k vizi Evropa 2020. Rada NAVRHUJE, aby vnitrostátní hlavní 

cíle byly v souladu s těmito zásadami:

· Vnitrostátní cíle by měly být ambiciózní a současně realistické. Měly by odrážet 

vnitrostátní makrostrukturální překážky růstu a situaci v konkrétních zemích, a to jak 

z hlediska hospodářského rozvoje, tak z hlediska makroekonomických, sociálních, 

environmentálních a fiskálních výzev, kterým jednotlivé země čelí.

· Členské státy nesou plnou odpovědnost za své vnitrostátní cíle a zátěž nesdílejí. Je 

nicméně zapotřebí usilovat o širokou soudržnost a soulad mezi cíli stanovenými pro 

jednotlivé členské státy i cíli na úrovni EU. Důležitou úlohu při zajišťování řádného 

dodržování celkových fiskálních omezení hraje Rada pro hospodářské a finanční věci. 
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· Přestože není uplatňováno sdílení zátěže, o dosažení pokroku by měly usilovat všechny 

členské státy ty, u nichž jsou zaznamenány rozsáhlejší mezery, by v zásadě měly více 

přispívat k plnění souhrnného cíle a současně plně dodržovat potřebu fiskální 

konsolidace. 

· Je zapotřebí řádně zohlednit vzájemné propojení jednotlivých cílů, protože splnění 

jednoho cíle může být užitečné při plnění dalších cílů. 

· Pokrok při plnění hlavních cílů by měl být předmětem pravidelného přezkumu 

a v případě potřeby by měl být proveden přezkum v polovině období. 

6. Rada ZDŮRAZŇUJE, že prioritu by měly mít ty politiky na úrovni EU i na úrovni členských 

států, jejichž cílem je posílit programy motivující ke splnění cílů, přičemž by měly být 

v souladu se závazky v oblasti fiskální konsolidace přijatými v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Je to zvláště důležité z hlediska cíle v oblasti výše výdajů na výzkum a vývoj (měly by se 

zvýšit zejména výdaje soukromého sektoru), cíle v oblasti sociálního začleňování/chudoby 

(zvýšení zaměstnanosti, například ve skupinách populace, které jsou nyní ze společnosti 

vyloučeny, by mělo velkou měrou přispět k pokroku) a cíle v oblasti energetické účinnosti 

(uživatelé energie, kteří mají prospěch z úspor energie, by v zásadě měli nést dodatečné 

investiční náklady).

Integrované hlavní směry

7. Rada PŘIJÍMÁ zprávu o hlavních směrech hospodářské politiky jakožto součásti 

efektivnějších integrovaných hlavních směrů, která bude předložena Evropské radě na 

zasedání dne 17. června. Navrhované hlavní směry hospodářské politiky poskytují členským 

státům i EU odpovídající referenční rámec pro jejich hospodářské politiky. Rada 

ZDŮRAZŇUJE, že tyto hlavní směry hospodářské politiky představují právní základ pro 

doporučení jednotlivým členským státům podle čl. 121 odst. 2, a jsou proto zvláště důležité 

pro posílení koordinace hospodářské politiky EU.
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Hlavní překážky udržitelného růstu

8. Rada OPĚTNĚ POTVRZUJE, že je důležité určit největší makrostrukturální překážky růstu 

na úrovni jednotlivých členských států a vytvořit koncepce pro jejich řešení s cílem zajistit 

odpovídající podmínky pro budoucí udržitelný a vyvážený růst a zaměstnanost. Rada VÍTÁ 

činnost, kterou v tomto ohledu vyvíjí Komise spolu s členskými státy a Výborem pro 

hospodářskou politiku a Hospodářským a finančním výborem a POTVRZUJE zprávu 

o stanovování vnitrostátních makrostrukturálních překážek růstu, kterou uvedené výbory 

vypracovaly. Členské státy se vyzývají, aby tyto návrhy zohlednily při určování překážek ve 

svých národních programech reforem. 

9. Řešení těchto překážek vyžaduje vytvoření odpovídajících střednědobých a dlouhodobých 

rámcových podmínek na makrostrukturální úrovni za účelem vyřešení rozpočtových 

a makrofinančních problémů, jakož i vnější nevyváženosti. Bude rovněž zapotřebí politik, 

které uvolní klíčové faktory stimulující růst, jež mají dopad na makroekonomické úrovni, jako 

jsou politiky zaměřené na trh práce a trh se zbožím, jakož i politik v oblasti inovací, vědy 

a výzkumu, změny klimatu a vzdělávání. Bude důležité, aby členské státy vypracovaly 

politiky zaměřené na řešení stávajících překážek a vytvořily tím odpovídající podmínky pro 

udržitelný a vyvážený růst a zaměstnanost v budoucnu.

Posílená koordinace a časový harmonogram hospodářské politiky

10. Rada VÍTÁ sdělení Komise o posilování koordinace hospodářské politiky v rámci EU jako 

celku a zvláště pak v rámci eurozóny, které obsahuje návrhy na posílení Paktu o stabilitě

a růstu; návrhy týkající se širšího dohledu nad makroekonomickým vývojem a vývojem 

konkurenceschopnosti uvnitř eurozóny; a návrhy na integrovanější koordinaci hospodářské 

politiky v rámci EU.

11. Rada VÍTÁ činnost pracovní skupiny zřízené předsedou Evropské rady a očekává její návrhy, 

včetně návrhů na posílenou koordinaci politik a posílení Paktu o stabilitě a růstu. 
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12. Rada SE DOMNÍVÁ, že dohled v rámci strategie Evropa 2020 a Paktu o stabilitě a růstu by 

měl být organizován takto: 

· Je třeba lépe sladit předkládání zpráv v rámci programů stability a konvergenčních 

programů a v rámci národních programů reforem a současně zohlednit pokyny poskytnuté 

Evropskou radou. Všechny tyto oblasti politik by měly být integrovaným způsobem 

analyzovány. Nástroje však zůstanou zřetelně odděleny. Integrita Paktu o stabilitě a růstu 

zůstane plně zachována, stejně jako konkrétní odpovědnost Rady pro hospodářské 

a finanční věci za dohled nad jeho uplatňováním.

· Dohled by měl být širší, důkladnější a efektivnější, měl by se více zaměřit na podstatu 

problematiky a lépe zohlednit aspekty týkající se eurozóny.

· Dohled by měl poskytovat podklady důležité pro vytváření politik na úrovni členských 

států a zajišťovat celkovou soudržnost na úrovni EU a eurozóny jako celku. Těmito 

aspekty se bude výše uvedená pracovní skupina ještě zabývat.

· Časový harmonogram předkládání zpráv a politických pokynů by měl zohlednit 

skutečnost, že členské státy se potřebují dostatečně připravit, měl by stanovit co 

nejvhodnější termín pro hodnocení vnitrostátních fiskálních politik a současně respektovat 

úlohu národních parlamentů.

· Je zapotřebí v plném rozsahu využít vzájemné propojení a doplňkovost mezi politikami na 

úrovni EU a vnitrostátními politikami. 

· Je třeba zamezit veškerému zdvojování procesů a minimalizovat zátěž členských států 

související s předkládáním zpráv.
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13. Rada VYZÝVÁ Komisi, aby předložila přehled překážek na úrovni EU předpokládaných 

v rámci hlavních iniciativ a uvedla, jak může tématický pilíř přispět k doporučením týkajícím 

se politik a určeným členským státům. Komise by v této souvislosti a po konzultaci 

s členskými státy měla zajistit, aby byly pro tento účel zavedeny odpovídající rámce pro 

hodnocení. 


