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SPRIEVODNÁ POZNÁMKA
Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Delegácie
Predmet: Závery Rady o stratégii Európa 2020

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o stratégii Európa 2020, ktoré prijala Rada (Ecofin) 

16. marca 2010.

________________________

Príloha: 
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PRÍLOHA

Stratégia Európa 2020

Závery Rady

Ciele a priority

1. Rada BERIE NA VEDOMIE oznámenie Komisie „Európa 2020 – európska stratégia na 

zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“. Stratégia načrtáva 

primeraný rámec pre Európsku úniu a členské štáty na prekonanie krízy a riešenie 

štrukturálnych nedostatkov európskeho hospodárstva a makroekonomických výziev, ktoré sa 

s krízou zväčšili. Celkovo tento prístup vhodne reaguje na názory vyjadrené počas zasadnutia 

Rady pre hospodárske a finančné záležitosti 2. decembra 2009 v kontexte „Lisabonskej 

stratégie na obdobie po roku 2010“. 

2. Rada ZDÔRAZŇUJE potrebu pevne zakotviť EÚ na ceste vpred k udržateľnému rastu 

a tvorbe pracovných miest a SÚHLASÍ s tromi navrhovanými prioritami stratégie Európa 

2020: inteligentný rast; udržateľný rast; a inkluzívny rast. Rada sa DOMNIEVA, že „hlavné 

iniciatívy“ stanovené Komisiou poskytujú dobrý základ pre úvahy o tom, ako zamerať úsilie 

na správne oblasti.

3. Rada tiež ZDÔRAZŇUJE, že obnovenie makroekonomickej stability a návrat verejných 

financií členských štátov na cestu udržateľného rozvoja sú nevyhnutnými predpokladmi rastu 

a zamestnanosti a že rast je dôležitý na podporu rozpočtovej konsolidácie. Rada preto 

PODČIARKUJE, že štrukturálne reformy a rozpočtová konsolidácia v rámci Paktu stability 

a rastu musia ísť ruka v ruke, a ZDÔRAZŇUJE potrebu zabezpečiť úplné dodržiavanie 

makroekonomických a rozpočtových obmedzení, keďže sú nevyhnutným predpokladom 

dlhodobej udržateľnosti našich sociálnych modelov.

4. Rada ZDÔRAZŇUJE, že stratégia Európa 2020 by mala byť programom pre všetky členské 

štáty, ktorý podporuje rast pre všetkých, pričom by sa v nej mali zohľadňovať rôzne 

východiskové pozície jednotlivých štátov a ich osobitosti. 
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Ďalej sa DOMNIEVA, že stratégia by mala prispievať k podpore hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ.

Mobilizácia nástrojov na úrovni EÚ

5. Rada BERIE NA VEDOMIE návrh na mobilizáciu politík a nástrojov EÚ vrátane právnych 

a finančných nástrojov (vrátane kohéznej politiky) na účely dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 

do roku 2020. Rada PODPORUJE návrh najmä v tom, aby sa:

• naplno využila politika jednotného trhu na zníženie fragmentácie a na odstránenie 

prekážok pre cehraničné činnosti,

• vypracoval významný vonkajší hospodársky program, ako aj

• zlepšili nástroje s cieľom pomôcť financovať stratégiu Európa 2020. V tejto súvislosti by 

sa mohla väčšia pozornosť venovať efektívnejšiemu uplatňovaniu existujúcich nástrojov 

politík Spoločenstva a zosúladeniu priorít rozpočtu EÚ so stratégiou Európa 2020, a to 

bez toho, aby boli dotknuté nadchádzajúce rokovania o novom finančnom rámci, 

a vytváraniu inovačných finančných nástrojov, najmä návrhov vypracovaných 

v spolupráci so skupinou EIB na účely zjednodušenia a lepšieho využitia rozpočtových 

zdrojov EÚ a finančných prostriedkov skupiny EIB.

Stratégie ukončenia angažovanosti štátov a štrukturálne reformy

6. Rada SÚHLASÍ, že stratégia Európa 2020 musí v súvislosti s následkami krízy reagovať 

na výzvu súvisiacu so zmenou orientácie politík od riadenia krízy smerom k zavádzaniu 

strednodobých až dlhodobých reforiem, ktoré podporia udržateľnosť verejných financií 

a posilnia potenciálny rast. Rada už vykonáva aktívnu úlohu tým, že sa dohodla na zásadách 

koordinovanej stratégie ukončenia rozpočtových stimulov a podporných opatrení pre finančné 

trhy, ako aj na načasovaní a postupnosti postupného ukončenia krátkodobých krízových 

opatrení na trhu práce a trhu s výrobkami. Rada sa ZAVÄZUJE, že bude naďalej pozorne 

monitorovať vykonávanie stratégií ukončenia angažovanosti štátu v rôznych oblastiach.

7. Rada SÚHLASÍ, že je potrebné začať s identifikáciou oblastí, ktoré predstavujú prekážky 

rastu na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, vrátane infraštruktúry, a s vypracovaním politík, 

ktoré vytvoria vhodné podmienky pre udržateľný a vyvážený rast a pracovné miesta 

v budúcnosti. 
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Toto prispeje k ochrane európskych sociálnych modelov a životného prostredia. Rada 

VYZÝVA Komisiu, aby vychádzajúc z existujúcich analytických rámcov ďalej 

spolupracovala s členskými štátmi, Výborom pre hospodársku politiku a Hospodárskym 

a finančným výborom s cieľom prispieť k identifikácii najväčších prekážok rastu v každom 

členskom štáte a na európskej úrovni, a to včas pred júnovým zasadnutím Rady pre 

hospodárske a finančné záležitosti. 

8. Rada ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité bezodkladne začať vykonávať štrukturálne reformy. 

Štrukturálne reformy s nízkymi nákladmi a nízkym rizikom z hľadiska nepriaznivých 

krátkodobých hospodárskych vplyvov v súčasnej situácii (napr. na rozpočtové rámce, kvalitu 

verejných financií, dôchodky a iné nárokovateľné položky, politiky na podporu hospodárskej 

súťaže a iniciatívy na zníženie neprimeraného administratívneho zaťaženia) by sa mali začať 

bezodkladne. Okrem toho bude potrebné zvážiť ďalšie štrukturálne reformy, napríklad na trhu 

práce. 

Ciele

9. Rada BERIE NA VEDOMIE návrh stanoviť päť hlavných cieľov, ktoré má EÚ dosiahnuť 

do roku 2020 a ktoré sa majú transformovať do vnútroštátnych cieľov. Pokiaľ ide o voľbu 

hlavných cieľov, Rada ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité, aby tieto ciele boli orientované 

na výsledky a aby sa zabezpečila súdržnosť medzi rôznymi hlavnými cieľmi a medzi cieľmi 

na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Rada ďalej ZDÔRAZŇUJE potrebu vytvorenia 

jednoznačnej väzby s posilnením produktivity a rastom a zamestnanosťou, ako aj potrebu 

dodržiavať zásadu subsidiarity. Rada sa DOMNIEVA, že by sa mal naliehavo uvážiť 

všeobecnejší ukazovateľ, ktorý by zohľadňoval výskum, vývoj a inovácie. Takisto bude 

potrebné hlbšie preskúmať zásadu prípadného cieľa sociálnej inklúzie a jeho správne 

nastavenie. Na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni je tiež potrebné analyzovať dôsledky 

referenčných hodnôt založených na partnerstve medzi Komisiou, členskými štátmi a Radou, 

pričom sa zohľadnia východiskové pozície jednotlivých štátov a ich okolnosti. 

10. Rada ODPORÚČA, aby Európska rada na základe príspevkov Európskej komisie 

a príslušných zložení Rady aspoň raz ročne dôsledne monitorovala pokrok v plnení cieľov EÚ 

a vnútroštátnych cieľov. Európska rada môže zvážiť stanovenie priebežných medzníkov na 

ceste k dosiahnutiu cieľov stanovených na rok 2020.
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Riadiaci rámec

11. Rada OCEŇUJE nový posilnený riadiaci rámec navrhnutý pre stratégiu Európa 2020. Rada 
PODPORUJE prístup založený na realizácii nového reformného programu prostredníctvom 
iniciatív na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a dosahovania hlavných cieľov – na základe 
tematického prístupu – na jednej strane a prostredníctvom účinného dohľadu nad krajinami 
s dôrazom na vykonávanie stratégií ukončenia angažovanosti štátu, riešenia 
makroekonomických otázok týkajúcich sa rastu a konkurencieschopnosti vrátane 
makroekonomických nerovnováh a makrofinančnej stability a zabezpečenia udržateľných 
verejných financií na strane druhej. Rada predovšetkým PODPORUJE aktívne zapojenie 
a prevzatie zodpovednosti zo strany Európskej rady počas pravidelných rokovaní o týchto 
otázkach a pri poskytovaní politických usmernení v jednotlivých politických oblastiach, ako 
aj pri posudzovaní pokroku na ceste k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

12. Rada sa DOMNIEVA, že načasovanie procesov by sa malo posúdiť s cieľom posilniť celkový 
súlad politických odporúčaní poskytnutých členským štátom. Rada ZDÔRAZŇUJE úzke 
prepojenie politík v oblasti štrukturálnych reforiem a verejných financií: štrukturálne reformy 
prispievajú k udržateľným verejným financiám priamo (napr. prostredníctvom reforiem 
dôchodkového systému), ako aj nepriamo podporovaním rastu a zamestnanosti.

13. Rada KONŠTATUJE, že odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci hlavných smerov 
hospodárskych politík (zmluva článok 121 ods. 2) sa zamerajú na politické rady s cieľom 
riešiť makroekonomické nerovnováhy, posilniť konkurencieschopnosť a štrukturálne reformy, 
ktoré sú hybnou silou rastu. Rada PRESKÚMA spôsoby a prostriedky, aby zabezpečila, že 
takéto odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci hlavných smerov hospodárskych politík sú 
v súlade s vnútroštátnymi rozpočtovými rámcami a rozpočtovým rámcom EÚ a zohľadňujú 
obmedzenia verejných financií. V záujme zabezpečenia celkovej súdržnosti medzi 
makroekonomickým a rozpočtovým rámcom a tematickými programami BERIE Rada NA 
VEDOMIE návrh, aby sa v rámci hlavných smerov hospodárskych politík zaoberalo 
odporúčaniami, ktoré sa týkajú navrhovaných tematických otázok s významnými 
makroekonomickými dôsledkami.

14. Rada SÚHLASÍ, že zásadný význam pre dosiahnutie hlavných cieľov stratégie Európa 2020 
bude mať posilnený dohľad nad krajinami. Tento dohľad by zahŕňal vydávanie presnejších 
a objektívnejších politických odporúčaní pre členské štáty, ako aj podrobnejšie sledovanie 
plnenia odporúčaní v porovnaní s tým, ako sa to dialo v minulosti. 
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Úzka koordinácia stratégií ukončenia angažovanosti štátov bude tiež potrebná, aby sa

zabezpečila súdržnosť a aby sa vyhlo negatívnym dôsledkom presahovania vplyvov v rámci 

celej EÚ.

15. Vzhľadom na väčšie dôsledky presahovania vplyvov v rámci menovej únie sa Rada 

DOMNIEVA, že v záujme zabezpečenia dobrého fungovania HMÚ sú v rámci eurozóny 

mimoriadne dôležité tieto prvky: užšia koordinácia stratégií ukončenia angažovanosti, 

silnejšie mechanizmy sledovania nadväzujúcich krokov v súvislosti s dohľadom nad 

krajinami a jasnejšie formulované politické odporúčania. Nové možnosti v tejto súvislosti 

otvorila Lisabonská zmluva (článok 136). Rada OČAKÁVA návrhy Komisie na 

formalizovanejší rámec včas pred júnovým zasadnutím Rady pre hospodárske a finančné 

záležitosti.

16. Rada ZDÔRAZŇUJE význam vytvorenia transparentných a podložených hodnotiacich 

rámcov, aby sa zabezpečila účinnosť dohľadu nad krajinami, ako aj tematickými piliermi 

a koherentné odporúčania a VYZÝVA Výbor pre hospodársku politiku, aby prispel k vývoju 

takýchto rámcov tak, aby boli pripravené včas pred júnovým zasadnutím Európskej rady. 

17. Rada ďalej ZDÔRAZŇUJE, že je potrebné zvážiť posilnenie rozmeru EÚ a využitie nástrojov

EÚ, aby sa naplno využil potenciál na úrovni EÚ, a ďalej posilniť monitorovanie pokroku 

v súvislosti s opatreniami prijatými na úrovni EÚ, aby sa zabezpečil skutočný, konkrétny a 

koordinovaný politický program, ako aj to, že interakcie medzi politikami EÚ 

a vnútroštátnymi politikami sa navzájom posilňujú.

Komunikácia

18. Rada tiež PRIPOMÍNA, že pre úspešné vykonávanie politík a reforiem je dôležité 

informovanie verejnosti a jej podpora. Rada sa DOMNIEVA, že na tento účel by politické 

odporúčania mali byť verejné. Okrem toho by sa pokrok smerom k splneniu hlavných cieľov 

stratégie Európa 2020, ako aj iných kľúčových makroekonomických premenných mal 

zverejňovať, a to na základe primeraných ukazovateľov úzko prepojených s dosahovaním 

konečných cieľov. 
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Záverečné poznámky

19. Rada (Ecofin) JE PRIPRAVENÁ ďalej pracovať na riadiacej štruktúre stratégie Európa 2020 

vrátane prípravy nových integrovaných usmernení na základe návrhu Komisie, ktoré sa majú 

schváliť na júnovom zasadnutí Európskej rady. Rada (Ecofin) JE tiež PRIPRAVENÁ:

· v prípade požiadania podporiť Európsku radu poskytnutím strategického usmernenia, a to 

aj prostredníctvom možného zasadnutia výročného ekonomického samitu,

· zohrávať komplexnú úlohu v navrhovanom zriadení makroštrukturálneho hospodárskeho 

dohľadu nad krajinami v rámci stratégie Európa 2020, čím sa zabezpečí súdržnosť a súlad 

politík v rámci stratégie Európa 2020, najmä so zreteľom na prísne dodržiavanie 

makroekonomických a rozpočtových obmedzení členských štátov, 

· úzko spolupracovať s inými zloženiami Rady s cieľom poskytnúť analytickú podporu 

pre jednotlivé hlavné iniciatívy v rámci daného tematického piliera novej stratégie, ako aj

· vypracovať a uskutočňovať makroštrukturálny dohľad nad krajinami so zameraním 

na otázky verejných financií, nerovnováh a potenciálnych hybných síl rastu, pričom 

v plnej miere zohľadní efekty presahovania.

Nakoniec Rada ZDÔRAZŇUJE užitočnosť uskutočnenia priebežného hodnotenia stratégie 

v roku 2013 – 2014. 

________________________


