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Závery Rady o stratégii Európa 2020

Stratégia Európa 2020

1. Európa 2020 je nová stratégia Európskej únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu a zamestnanosti. Je základným prvkom reakcie Európy na najhoršiu svetovú 

hospodársku krízu od 30. rokov 20. storočia, ktorá ohrozuje makroekonomickú a finančnú stabilitu a 

ktorá by bez nepretržitých politických zákrokov mohla mať v nadchádzajúcich rokoch vážne následky 

na rastový potenciál európskeho hospodárstva. Stratégia Európa 2020 sa zaoberá okamžitými a 

dlhodobými potrebami v súvislosti s makroekonomickou a finančnou stabilizáciou. Poskytuje vhodný 

rámec na vykonávanie stratégií, ktorých cieľom je ukončiť poskytovanie krátkodobej krízovej 

podpory, a to kombináciou včasného stiahnutia fiškálnych stimulov, skutočných ekonomických 

opatrení a podpory finančného sektora s postupným zavádzaním štrukturálnych reforiem zameraných 

na posilnenie rastu v strednodobom a dlhodobom hľadisku. Cieľom tejto stratégie je aj čeliť výzvam 

spojeným s demografickým starnutím, globalizáciou, zmenou klímy, otázkami týkajúcimi sa 

konkurencieschopnosti a makroekonomickými nerovnováhami, ktoré predchádzali hospodárskej kríze. 

2. Jadrom novej stratégie je rámec na zlepšenie koordinácie hospodárskych politík členských štátov 

založený na posilnenom dohľade nad krajinami, ktorý integrovaným spôsobom pokrýva všetky 

príslušné oblasti makroekonomickej a  štrukturálnej politiky. Tento posilnený rámec by mal uľahčiť 

okamžité začatie stratégií ukončenia angažovanosti a riešiť naliehavú potrebu fiškálnej konsolidácie v 

krátkodobom aj v strednodobom hľadisku, a to prostredníctvom stratégií rozpočtovej konsolidácie, 

ktoré sú priaznivé pre rast a zamerané na obmedzovanie výdavkov, a zároveň by sa mal doplniť 

vykonávaním dlhodobých politík, ktorých cieľom je odstraňovanie prekážok rastu.    
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Ciele

3. Rada BERIE NA VEDOMIE pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s určovaním referenčných hodnôt 

pre európske ciele v oblasti vzdelávania, ako aj v súvislosti s vývojom ukazovateľov v oblasti 

sociálneho začlenenia. Hlavné ciele by mali byť súčasťou integrovaných usmernení. Rada 

ZDÔRAZŇUJE potrebu zabezpečiť, aby boli tieto ciele v súlade s celkovými cieľmi stratégie Európa 

2020 pre rast a zamestnanosť a zároveň s potrebou fiškálnej konsolidácie. Predovšetkým v súvislosti 

s cieľom EÚ v oblasti sociálneho začlenenia by sa mala zohľadniť dimenzia týkajúca sa trhu 

práce.

4. Rada taktiež BERIE NA VEDOMIE pokrok, ktorý členské štáty dosiahli pri určovaní svojich 

vnútroštátnych cieľov v nadväznosti na proces dialógu s Komisiou, ktorého cieľom bolo 

overiť súlad vnútroštátnych a európskych cieľov. Rada PODNECUJE Komisiu k ďalšej 

spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi s cieľom stanoviť v rámci budúcich národných 

programov reforiem reálne a ambiciózne vnútroštátne ciele, ktoré zodpovedajú 

identifikovaným makroštrukturálnym prekážkam rastu. Na základe údajov sa zdá, že 

predbežné vnútroštátne ciele sú vo všeobecnosti v súlade s cieľmi na úrovni EÚ. 

5. Rada sa DOMNIEVA, že hlavné ciele by sa mali zodpovedať celkovému pokroku pri 

dosahovaní vízie súvisiacej so stratégiou Európa 2020. NAVRHUJE, aby sa v rámci hlavných 

vnútroštátnych cieľov zohľadnili tieto zásady:

· Vnútroštátne ciele by mali byť ambiciózne a reálne zároveň. Zohľadniť by sa v nich 

mali vnútroštátne makroštrukturálne prekážky rastu a špecifické okolnosti v jednotlivých 

krajinách, pokiaľ ide o stav hospodárskeho rozvoja, ako aj výzvy makroekonomického, 

sociálneho, environmentálneho a fiškálneho charakteru, ktorým čelí každá krajina. 

· Členské štáty majú plnú zodpovednosť za svoje vnútroštátne ciele bez toho, aby si medzi 

sebou rozdeľovali zaťaženie. Cieľom by však malo byť aj dosiahnutie výraznej 

súdržnosti a súladu cieľov každého členského štátu, ale zároveň aj na úrovni EÚ. 

Dôležitú úlohu zohráva Rada ECOFIN, ktorá by mala zabezpečiť plné rešpektovanie 

celkových rozpočtových obmedzení.
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· Bez toho, aby došlo k rozdeleniu zaťaženia, by sa o dosiahnutie pokroku mali usilovať 

všetky členské štáty, no krajiny s najväčšími nedostatkami by vo všeobecnosti mali 

prispieť k dosahovaniu celkového cieľa väčším dielom, a to so zreteľom na potrebu 

fiškálnej konsolidácie.

· Vzhľadom na skutočnosť, že splnenie jedného cieľa môže pomôcť k splneniu ostatných 

cieľov, by sa náležitým spôsobom mali zohľadniť prepojenia medzi nimi.

· Pokrok pri dosahovaní hlavných cieľov by sa mal pravidelne skúmať a v prípade potreby 

by sa malo vykonať preskúmanie v polovici trvania tohto obdobia.

6. Rada ZDÔRAZŇUJE, že uprednostniť by sa mali tie politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 

úrovni, ktorými sa posilňujú stimulačné systémy na dosahovanie cieľov, a tieto politiky by 

mali byť v súlade so záväzkami v oblasti fiškálnej konsolidácie, ktoré sa prijali v súvislosti s 

Paktom stability a rastu. To je obzvlášť dôležité v súvislosti s cieľom, ktorý sa týka výšky 

výdavkov na výskum a vývoj (kde by sa mali zvýšiť najmä výdavky súkromného sektora), 

cieľom v oblasti sociálneho začlenenia/chudoby (kde by sa najväčší pokrok mal dosiahnuť 

zvyšovaním zamestnanosti, a to napríklad u tých skupín, ktoré sú v súčasnosti obeťami 

sociálneho vylúčenia), ako aj cieľom týkajúcim sa energetickej efektívnosti (kde by tí 

spotrebitelia energie, ktorí využívajú výhody z úspor energie, mali vo všeobecnosti znášať 

dodatočné investičné náklady).  

Integrované usmernenia

7. Na účely zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 17. júna, Rada PRIJÍMA správu o 

hlavných smeroch hospodárskych politík ako súčasť efektívnejších integrovaných usmernení. 

Navrhované hlavné smery hospodárskych politík sú vhodným referenčným rámcom pre 

členské štáty a EÚ, pokiaľ ide o ich hospodárske politiky. Rada ZDÔRAZŇUJE, že v súlade s 

článkom 121 ods. 2 sú hlavné smery hospodárskych politík právnym základom pre 

odporúčania pre jednotlivé krajiny, z čoho vyplýva ich mimoriadny význam v súvislosti s 

posilňovaním koordinácie hospodárskej politiky EÚ.  
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Hlavné prekážky udržateľného rastu  

8. Rada OPÄTOVNE POTVRDZUJE, že je dôležité identifikovať najdôležitejšie vnútroštátne 

makroštrukturálne prekážky rastu a vytvoriť politiky na ich odstraňovanie s cieľom 

zabezpečiť vhodné podmienky pre udržateľný a vyvážený rast a zamestnanosť v budúcnosti. 

Rada VÍTA úsilie, ktoré v tejto súvislosti vynaložila Komisia spolu s členskými štátmi, 

Výborom pre hospodársku politiku a Hospodárskym a finančným výborom, a SCHVAĽUJE 

správu uvedených výborov o identifikácii vnútroštátnych makroštrukturálnych prekážok rastu. 

Členské štáty sa vyzývajú, aby tieto návrhy zohľadnili pri určovaní prekážok rastu v rámci 

svojich národných programoch reforiem.

9. Na to, aby bolo možné tieto prekážky odstrániť, je potrebné, aby sa v strednodobom až 

dlhodobom hľadisku na makroúrovni vytvorili vhodné rámcové podmienky na odstraňovanie 

rozpočtových a makrofinančných problémov a vonkajších nerovnováh. Taktiež budú potrebné 

politiky na odblokovanie hybných síl rastu, ktoré pôsobia na makroekonomickej úrovni, 

akými sú napríklad politiky v oblasti trhu práce a trhu výrobkov, ale aj v oblasti inovácie, 

výskumu a vývoja, zmeny klímy a vzdelávania. Bude dôležité, aby členské štáty vytvorili 

politiky na odstraňovanie súčasných prekážok, čím by zabezpečili vhodné podmienky pre 

udržateľný a vyvážený rast a zamestnanosť v budúcnosti. 

Lepšia koordinácie hospodárskej politiky a časový plán

10. Rada VÍTA oznámenie Komisie o posilnení koordinácie hospodárskej politiky pre celú EÚ a 

najmä pre eurozónu, ktoré obsahuje návrhy na posilnenie Paktu stability a rastu, širší dohľad 

nad makroekonomickým vývojom a vývojom konkurencieschopnosti vo vnútri eurozóny a 

integrovanejšiu koordináciu hospodárskej politiky v EÚ. 

11. Rada VÍTA prácu osobitnej skupiny, ktorú zriadil predseda Európskej rady, a s potešením 

očakáva jej návrhy, vrátane návrhov zameraných na lepšiu koordináciu politík a posilňovanie 

Paktu stability a rastu.
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12. Rada sa DOMNIEVA, že dohľad v rámci stratégie Európa 2020 a v rámci Paktu stability a 

rastu by sa mal zabezpečiť takto:

· Predkladanie správ v rámci programov stability a konvergenčných programov, ako aj v 

rámci národných programov reforiem, by sa malo viac zosúladiť a mali by sa pri ňom 

zohľadniť usmernenia Európskej rady. Všetky uvedené oblasti politiky by sa mali 

analyzovať jednotným spôsobom. Nástroje však ostanú jasne oddelené. Plne sa zachová 

integrita Paktu stability a rastu, čo platí aj pre osobitnú zodpovednosť Rady ECOFIN 

za dohľad nad jeho vykonávaním;

· Dohľad by mal byť rozsiahlejší, hĺbkovejší a efektívnejší, mal by sa viac zamerať na

podstatné otázky a viac by sa v ňom mala zohľadňovať dimenzia eurozóny;

· Dohľad by mal prispievať k tvorbe politík na vnútroštátnej úrovni a zaistiť by sa ním mala 

celková súdržnosť na úrovni EÚ a eurozóny ako celku. O tejto otázke by mala diskutovať 

osobitná skupina; 

· Pri časovom plánovaní predkladania správ a politických usmernení by sa mala zohľadniť 

potreba náležitej prípravy na vnútroštátnej úrovni a malo by sa ním zaistiť, že vnútroštátne 

fiškálne politiky sa budú posudzovať v čo najvhodnejšom momente a so zreteľom na 

úlohu národných parlamentov; 

· V plnej miere by sa mali využiť interakcie medzi politikami na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej úrovni, ako aj ich komplementárnosť;  

· Malo by sa vyhnúť zdvojeniu postupov a zaťaženie členských štátov v súvislosti s 

predkladaním správ by sa malo minimalizovať.



10881/10 zse/MR/rv 7
DG G I SK

13. Rada VYZÝVA Komisiu, aby poskytla prehľad prekážok rastu na úrovni EÚ, ktoré sa 

zvažujú v rámci hlavných iniciatív, a aby určila spôsob, ktorým by tematický pilier mohol 

prispieť k formulácii politických odporúčaní pre členské štáty. V tejto súvislosti by Komisia v 

dialógu s členskými štátmi mala zaistiť, aby sa na tento účel vytvorili vhodné rámce na 

hodnotenie.


