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Ročný prieskum rastu: ďalší pokrok v rámci komplexnej reakcie EÚ na krízu

Kontext
Prvý ročný prieskum rastu znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ
a prvý európsky semester koordinácie hospodárskych politík. EÚ prijala rozhodné kroky na
vyrovnanie sa s krízou. Vďaka tomu bolo zhoršenie stavu verejných financií a zvýšenie
nezamestnanosti menej vypuklé ako v iných častiach sveta. Vysoká úroveň sociálnej ochrany
v EÚ utlmila najhoršie dôsledky krízy, vzhľadom na slabý rast produktivity však oživenie
prebieha v Európe pomalšie.
Podľa posledných prognóz sú už zjavné známky hospodárskeho oživenia, aj keď stále
nevyrovnané. Zatiaľ čo finančné trhy naďalej zaznamenávajú výkyvy, reálna ekonomika už
ukazuje známky zlepšenia v niektorých kvartáloch, pričom sa najvýraznejšie prejavuje rast
vývozu, ktorý nastal po znovuoživení celosvetového obchodu. V niektorých oblastiach však
naďalej pretrváva neistota. Obdobia obnovenej dôvery v návrat k rastu sa striedajú
s poklesmi, čo je zapríčinené aj rizikami spojenými s trhom štátnych dlhopisov. Európske
ekonomiky zažívajú rozsiahle adaptačné zmeny. Finančný sektor sa ešte nevrátil k bežným
podmienkam a vyskytujú sa prípady stresovej citlivosti a závislosti od štátnej podpory.
Úverové podmienky sa ešte nevrátili k normálu a v celom rade členských štátov pretrváva
vysoká úroveň zadlženosti domácností a podnikov.
Dôsledky krízy
Napriek promptnej reakcii EÚ sú dôsledky krízy ďalekosiahle. Kríza viedla k značnému
poklesu hospodárskych aktivít, podstatne sa zvýšila nezamestnanosť, prudko sa znížila
produktivita a výrazne sa zhoršil stav verejných financií. Predpokladá sa, že do konca roku
2012 zostane jedenásť členských štátov pod úrovňou výkonnosti spred obdobia krízy. V roku
2010 sa hrubý štátny dlh v rámci EÚ zvýšil v súhrnnom vyjadrení na približne 85 % HDP
v eurozóne a na 80 % v celej EÚ. Vplyv krízy na rozpočet ďalej prehĺbi vplyv
demografických zmien, čo bude znamenať dodatočnú finančnú záťaž vo výške približne
4,5 % HDP v dlhodobom horizonte. Štrukturálne nedostatky, ktoré sa nedoriešili pred krízou,
sa prejavili ešte výraznejšie a naliehavejšie.
Kríza si vyžiadala veľkú daň od spoločenstiev v rámci Európy aj napriek tlmiacemu účinku
systémov sociálnej starostlivosti. Jedným z najzávažnejších problémov je rast
nezamestnanosti. V súhrnnom vyjadrení je 9,6 % obyvateľstva v produktívnom veku
nezamestnaných. V niektorých krajinách môže nezamestnanosť mládeže dosahovať až 40 %.
Podľa odhadov žije v Európe približne 80 miliónov ľudí pod hranicou chudoby.
Hospodárska kríza bola celosvetovou krízou, jej dôsledky sú však veľmi rozdielne
v jednotlivých častiach sveta. Zatiaľ čo nezamestnanosť a deficit verejných financií sa prudšie
zvyšovali v USA než v EÚ, kríza prehĺbila rozdiel v produktivite práce medzi EÚ a USA.
Konkurencieschopnosť v cenách a nákladoch je naďalej problematická. Rozvíjajúce sa
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ekonomiky sa vracajú k rastu rýchlejším tempom, hoci niektoré takisto čelia závažným
hospodárskym problémom. EÚ preto potrebuje využiť túto krízu na rozhodné riešenie otázky
svojej globálnej konkurencieschopnosti.
Výhľad
Kríza by mohla mať dlhotrvajúce dôsledky pre potenciálny rast. Podľa prognóz zostane
strednodobý potenciál rastu v Európe nízky a odhaduje sa, že do roku 2020 bude dosahovať
približne 1,5 %, ak sa neprijme žiadne štrukturálne opatrenie, konkrétne na prekonanie
rozdielu v produktivite práce oproti našim hlavným konkurentom. Samotné oživenie nemôže
vzhľadom na svoj cyklický charakter poskytnúť impulz, ktorý by Európe zabezpečil návrat
k predkrízovému stavu a absorboval nahromadený deficit.
Na to, aby Európa predišla stagnácii, neudržateľnému stavu dlhov, nahromadených stavov
nerovnováhy, ako aj v záujme zabezpečenia svojej konkurencieschopnosti, musí urýchliť
konsolidáciu svojich verejných financií, uskutočniť reformu svojho finančného sektora
a prioritne zabezpečiť štrukturálne reformy už v súčasnosti.
Práve preto prijala Európska rada stratégiu Európa 2020 s ambicióznymi cieľmi pre nové
smery rastu1. Predbežné informácie členských štátov o ich vnútroštátnych cieľoch v rámci
piatich oblastí dohodnutých v stratégii Európa 2020 jasne ukazujú cestu , ktorou sa EÚ musí
uberať, aby naplnila svoje ambície.
Ak sa táto stratégia premení na skutočnosť, pomôže EÚ, aby vyšla z krízy silnejšia a premení
ju na inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré zabezpečí vysokú mieru
zamestnanosti, produktivity, konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti. Výsledkom bude
vytvorenie konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva dvadsiateho prvého
storočia a prehĺbenie dôvery účastníkov trhu, podnikov aj občanov.
Ročný prieskum rastu je začiatkom európskeho semestra
EÚ sa v tejto súvislosti takisto rozhodla zmeniť svoje hospodárske riadenie. Januárom 2011
sa začína prvý európsky semester koordinácie politík ex ante, ktorú tento ročný prieskum
predznamenáva a ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.
Ročný prieskum rastu spája rôzne opatrenia, ktoré majú zásadný význam z hľadiska
posilnenia oživenia v krátkodobom horizonte, udržania kroku s našimi hlavnými konkurentmi
a z pohľadu pripravenosti EÚ pokročiť pri plnení svojich cieľov v rámci stratégie Európa
2020.
Vzhľadom na naliehavosť problematiky sa Komisia rozhodla predložiť 10 prioritných
opatrení. Komisia bude takisto pokračovať v práci na širokej škále iných oblastí politiky,
vrátane obchodu a radu vnútorných politík. Tieto sa tu neuvádzajú. V tomto oznámení
Komisia kladie dôraz na integrovaný prístup k oživeniu, pričom sa sústreďuje na kľúčové
opatrenia v kontexte stratégie Európa 2020 a zameriava sa na tri hlavné oblasti:
– potreba dôslednej fiškálnej konsolidácie na zlepšenie makroekonomickej stability,
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Zvyšovať zamestnanosť, zvyšovať úroveň investícií do výskumu a vývoja, riešiť naše ciele v oblasti
zmeny klímy a energetiky, zlepšiť úroveň vyššieho alebo rovnocenného vzdelávania a znížiť predčasné
skončenie školskej dochádzky, podporovať sociálne začlenenie znižovaním chudoby.
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– reforma trhu práce s cieľom zvýšiť zamestnanosť, a
– opatrenia na zvýšenie rastu.
Prvý ročný prieskum rastu je vypracovaný tak, aby sa vzťahoval na EÚ ako celok, ale je
potrebné ho prispôsobiť na konkrétnu situáciu jednotlivých členských štátov. Navrhovaná
postupnosť krokov sa osobitne vzťahuje na eurozónu, ktorá v súčasnosti trpí dôsledkami krízy
štátnych dlhov. Fiškálna konsolidácia, štrukturálne reformy a opatrenia na zvýšenie rastu
predstavujú dôležité zložky komplexnej a nevyhnutnej reakcie eurozóny na krízu.
Takáto komplexná reakcia však bude musieť obsahovať aj ďalšie zložky, napríklad
vyhodnotenie európskeho nástroja finančnej stability (ENFS). Pokiaľ ide o posledne
menovaný nástroj, Komisia je toho názoru, že je potrebné posilniť efektívne finančné kapacity
ENFS a rozšíriť okruh jeho pôsobnosti. Tento ročný prieskum rastu predstavuje aj príspevok
ku komplexnej reakcii eurozóny na krízu štátnych dlhov.
Okrem toho treba dosiahnuť pokrok vo vytváraní trvalého mechanizmu na riešenie krízy
štátnych dlhov, aby sa zabezpečila istota a stabilita na trhoch. Novým európskym
stabilizačným mechanizmom by sa mal v roku 2013 doplniť nový rámec pre posilnené
hospodárske riadenie, pričom jeho cieľom je účinný a dôsledný ekonomický dohľad vrátane
preskúmania účinnosti súčasných záchranných finančných poistiek.
Podrobnejšia analýza, z ktorej vychádza posúdenie Komisie, je uvedená v 3 správach, ktoré
sú pripojené k tomuto oznámeniu a ktoré obsahujú posúdenie pôvodných zámerov stratégie
Európa 2020 na úrovni členských štátov.
I.

MAKROEKONOMICKÉ PREDPOKLADY RASTU

1.

Uskutočnenie dôslednej fiškálnej konsolidácie

Najnaliehavejšou úlohou EÚ je obnoviť dôveru prelomením začarovaného kruhu
neudržateľného dlhu, narúšania finančných trhov a nízkeho hospodárskeho rastu. Verejné
výdavky je potrebné riadiť udržateľným spôsobom, ktorý je predpokladom budúceho rastu.
Medziročná úprava štrukturálneho salda rozpočtu o 0,5 % HDP jednoznačne nebude stačiť na
to, aby sa pomer verejného dlhu priblížil k požadovanej úrovni 60 % HDP. Preto je potrebná
dôslednejšia konsolidácia, ktorá by sa mala uplatniť na základe sprísnených fiškálnych
pravidiel navrhovaných Komisiou.
• Všetky členské štáty, najmä tie, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, by
mali udržiavať rast verejných výdavkov pod stredným vývojovým trendom rastu HDP
a pritom uprednostňovať udržateľné výdavky podporujúce rast v oblastiach ako je výskum
a inovácie, vzdelávanie a energetika. Všetky členské štáty by mali preukázať, že ich
programy stability alebo konvergenčné programy sú založené na opatrnom raste
a odhadoch príjmov.
• Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, by si mali stanoviť
harmonogram výdavkov a širšie opatrenia, ktoré zamýšľajú prijať na odstránenie svojho
nadmerného deficitu.
• Členské štáty, ktoré čelia veľmi veľkému štrukturálnemu deficitu alebo veľmi vysokému
pomeru verejného dlhu k HDP alebo členské štáty, ktoré sú vystavené značným finančným
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ťažkostiam, musia k realizácii potrebných krokov pristúpiť už v roku 2011. Ak
hospodársky rast alebo výber príjmov prekročí očakávania, fiškálna konsolidácia by sa
mala urýchliť.
• Niektoré členské štáty možno potrebujú zvýšiť dane. Nepriame dane podporujú rast viac
než priame dane a rozširovanie daňového základu by sa malo uprednostňovať pred
zvyšovaním daňových sadzieb. Neodôvodnené dotácie, to znamená ekologicky škodlivé
dotácie, by sa mali odstrániť.
2.

Korekcia makroekonomickej nerovnováhy

Výrazná a pretrvávajúca makroekonomická nerovnováha je hlavným zdrojom nestability,
najmä v rámci eurozóny. Mnohé členské štáty potrebujú riešiť svoju nedostatočnú
konkurencieschopnosť rýchlejším tempom.
• Členské štáty s vysokým deficitom bežného účtu a vysokou mierou zadlženia by mali
predložiť konkrétne nápravné opatrenia (tieto by mali zahŕňať prísnu a trvalú reguláciu
miezd vrátane revízie ustanovení o valorizácii v systémoch kolektívneho vyjednávania).
• Členské štáty s vysokým prebytkom bežného účtu by mali zistiť a odstraňovať príčiny
trvale nízkeho domáceho dopytu (vrátane ďalšej liberalizácie sektora služieb a zlepšenia
podmienok pre investovanie). Tam, kde domáci dopyt zostáva stále poddimenzovaný
v dôsledku určitej politiky alebo zlyhania trhu, je však potrebné ustanoviť vhodné politické
nástroje.
3.

Zabezpečenie stability finančného sektora

Na úrovni EÚ treba naďalej posilňovať regulačný rámec, pričom je potrebné zvýšiť kvalitu
dohľadu zo strany Európskeho výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board –
ESRB) a európskych orgánov dohľadu, ktoré začali vyvíjať činnosť od začiatku roku 2011.
Reštrukturalizácia bánk sa musí urýchliť, aby sa zabezpečila finančná stabilita a podporilo
poskytovanie úverov reálnej ekonomike.
• Reštrukturalizácia bánk, najmä tých, ktoré dostali značné objemy štátnej pomoci, je
základným predpokladom pre obnovenie ich dlhodobej životaschopnosti a zabezpečenie
riadneho fungovania úverových tokov. Finančná podpora pre bankový sektor z verejných
zdrojov ako taká by sa mala postupne odbúrať vzhľadom na potrebu zaručiť finančnú
stabilitu.
• V súlade s nedávno dohodnutým rámcom Bazilej III sa od bánk bude žiadať, aby postupne
posilňovali svoj kapitálový základ, čím by sa mala zlepšiť ich schopnosť odolať
nepriaznivým šokom. Komisia pracuje aj na komplexom rámci pre riešenie krízovej
situácie bánk. Okrem toho sa v roku 2011 uskutoční ambicióznejší a prísnejší stresový test
v rámci celej EÚ.
II.

MOBILIZÁCIA
PRÍLEŽITOSTÍ

TRHOV

PRÁCE,

VYTVÁRANIE

PRACOVNÝCH

Existuje riziko, že návrat k rastu sa uskutoční bez toho, aby sa dostatočne dynamicky
vytvárali aj pracovné miesta. Riešenie nezamestnanosti a predchádzanie dlhodobému
vylúčeniu z trhu práce má zásadný význam. Jedným z piatich cieľov stratégie Európa 2020 je
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zvýšiť mieru zamestnanosti do roku 2020 na 75 %. Súčasné náznaky ukazujú, že EÚ zaostane
za týmto cieľom o 2 – 2,4 %, pričom však tento rozdiel možno eliminovať prijatím opatrení
na tvorbu pracovných miest a zvýšenie účasti na trhu práce. Vzhľadom na starnutie
obyvateľstva EÚ a relatívne nízke využívanie pracovnej sily v porovnaní s inými časťami
sveta sú potrebné reformy na rozvoj odborných kvalifikácií a vytváranie pracovných
stimulov.
4.

Zvýšiť príťažlivosť práce

Kombinácia vysokej miery nezamestnanosti, nízkej účasti na trhu práce a menšieho počtu
odpracovaných hodín v porovnaní s inými časťami sveta podrýva ekonomickú výkonnosť EÚ.
Miera účasti osôb s nízkym príjmom, mladých ľudí a druhých zárobkovo činných členov
rodiny je znepokojujúco nízka. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva čelia riziku
dlhodobého vylúčenia z pracovného života. Na riešenie toho by malo byť vzdelávanie
a hľadanie práce väčšmi previazané s výhodami.
• Odbúranie zdaňovania práce by malo byť prioritou pre všetky členské štáty s cieľom
stimulovať dopyt po práci a vytvárať podmienky pre rast.
• Systémy daňového zvýhodnenia, pružné formy organizácie práce a zariadenia starostlivosti
o deti by mali sledovať cieľ uľahčiť zapojenie druhých zárobkovo činných členov rodiny
do pracovného procesu. Treba zvýšiť úsilie na obmedzenie nelegálnej práce jednak
dôraznejším presadzovaním existujúcich pravidiel, jednak prehodnotením systémov
daňového zvýhodnenia.
5.

Reforma dôchodkových systémov

Fiškálna konsolidácia by mala byť podporená reformou dôchodkových systémov, ktorá by
zabezpečila ich lepšiu udržateľnosť.
• Členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, by mali zvýšiť vek odchodu do dôchodku
v súvzťažnosti s očakávanou dĺžkou života.
• Členské štáty by mali prioritne zaviesť obmedzenia do systémov predčasného odchodu do
dôchodku, využívať cielené stimuly na zamestnanie starších pracovníkov a podporovať
celoživotné vzdelávanie.
• Členské štáty by mali podporovať rozvoj doplnkového súkromného sporenia s cieľom
zvýšiť príjmy v dôchodku.
• Vzhľadom na demografické zmeny by sa členské štáty mali vyhýbať prijímaniu takých
opatrení týkajúcich sa ich dôchodkových systémov, ktoré by mohli podkopať dlhodobú
udržateľnosť a primeranosť ich verejných financií.
• Komisia preskúma smernicu o dôchodkových fondoch2 a predloží nové následné opatrenia
k zelenej knihe o dôchodkoch, ktorá bola uverejnená v roku 2010.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad
inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).
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6.

Opätovné začlenenie nezamestnaných do trhu práce

Európske systémy sociálneho zabezpečenia ochraňovali ľudí počas krízy. Jednako keď už
oživenie nadobudne pevnejší základ, dávky v nezamestnanosti by sa mali prehodnotiť
s cieľom zabezpečiť, aby boli stimulom na získanie práce a aby sa predišlo vytváraniu
závislosti od sociálnych dávok a podporila sa prispôsobivosť ku konjunkturálnemu cyklu.
• Členské štáty by mali navrhnúť pre nezamestnaných dávky, ktoré zvýhodňujú návrat do
práce, alebo stimuly nabádajúce k samostatnej zárobkovej činnosti, a to formou dočasnej
podpory, ktorá by bola podmienená absolvovaním vzdelávania a hľadaním si práce.
• Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa práca vyplácala, a to väčším zosúladením úrovne
daní z príjmov (najmä pre osoby s nízkym príjmom) s dávkami v nezamestnanosti.
• Členské štáty musia prispôsobiť ich systémy poistenia v nezamestnanosti
konjunkturálnemu cyklu, aby bola ochrana posilnená v časoch hospodárskeho poklesu.
7.

Zabezpečiť vyvážený pomer bezpečnosti a flexibility

V niektorých členských štátoch vytvárajú právne predpisy na ochranu zamestnanosti strnulosť
na trhu práce a bránia zvýšeniu účasti na trhu práce. Takéto právne predpisy by mali prejsť
reformou, aby sa obmedzila nadmerná ochrana pracovníkov so zmluvami na dobu neurčitú
a aby sa poskytla ochrana tým, ktorí zostali na okraji trhu práce. Zároveň znižovanie miery
predčasného ukončenia školskej dochádzky a zlepšenie výsledkov vzdelávania majú zásadný
význam z hľadiska toho, aby mladí ľudia mali prístup na trh práce.
• Členské štáty by mohli zaviesť systém umožňujúci väčší počet zmlúv na dobu neurčitú3,
ktorými by sa nahradili existujúce dočasné alebo neisté zmluvy s cieľom zlepšiť vyhliadky
v rámci zamestnania pre novoprijatých zamestnancov.
• Členské štáty by mali zjednodušiť svoje režimy uznávania odborných kvalifikácií, aby
umožnili voľný pohyb svojich občanov, pracovníkov a výskumníkov.
III.

PRIORITNÉ ZAMERANIE SA NA RAST – ROZVOJOVÉ OPATRENIA

EÚ splní svoje ambiciózne ciele udržateľného a inkluzívneho rastu zakotvené v stratégii
Európa 2020 iba vtedy, keď sa naliehavé štrukturálne reformy v oblasti trhov s tovarmi
a službami, zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia, stanú prioritnou úlohou. Ak
chcú členské štáty zostať konkurencieschopné v globalizovanej ekonomike, musia urýchlene
naštartovať hlboké štrukturálne reformy potrebné na posilnenie excelentnosti nášho výskumu
a a našich inovačných schopností, premeniť nápady na produkty a služby, ktoré spĺňajú
požiadavky rýchlo rastúcich trhov, využiť pritom výhodu technologických kapacít nášho
priemyslu a pomôcť MSP k rastu a internacionalizácii. Reformný program EÚ bude musieť
využiť aj nové zdroje rastu, a to prekonaním obmedzení tradičného rozvoja založeného na
zdrojoch, a vytvárať nové ekonomické príležitosti efektívnejším využívaním existujúcich
zdrojov. Musí využiť aj výhodu EÚ, ktorá vedie v oblasti konkurencieschopných
ekologických tovarov a služieb.
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Takto to Komisia navrhuje vo svojom pilotnom dokumente „Program pre nové zručnosti a nové
pracovné miesta“ v rámci stratégie Európa 2020 – KOM(2010) 682 v konečnom znení/2, 26.11.2010.
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Ako sa uvádza aj v oznámení týkajúcom sa Aktu o jednotnom trhu, jednotný trh môže byť
dôležitým zdrojom rastu, ak sa prijmú rýchle rozhodnutia na odstránenie zostávajúcich
prekážok. Na jeho posilnenie preto Komisia v rámci Aktu o jednotnom trhu uprednostní
opatrenia zvyšujúce rast v rokoch 2011 – 2012, tak ako sa uvádza v ďalšej časti.
8.

Využiť potenciál jednotného trhu

Bariéry vstupu na trh a prekážky podnikania zostávajú akútnymi problémami jednotného trhu.
Cezhraničné služby predstavujú iba 5 % HDP, čo je menej ako tretina tovarového obchodu
a iba 7 % spotrebiteľov nakupuje cez elektronický obchod v dôsledku početných reštrikcií,
ktoré bránia rozvoju cezhraničných online predajov.
• Všetky členské štáty by mali v plnom rozsahu implementovať smernicu o službách.
Komisia vyhodnocuje jej implementáciu a možnosti ďalších opatrení podporujúcich rast
prostredníctvom väčšej otvorenosti sektora služieb.
• Členské štáty by mali zisťovať a odstraňovať neodôvodnené obmedzenia týkajúce sa
profesijných služieb, napríklad kvóty a zatváranie prevádzok, ako aj obmedzenia v oblasti
maloobchodu, akými sú neadekvátne obmedzenia týkajúce sa otváracích hodín a systém
zonácie.
• V priebehu roku 2011 Komisia navrhne opatrenia, ktorými sa v rámci jednotného trhu
odstráni územná diferenciácia v elektronickom obchode. Navrhne aj európsky rámec
duševného vlastníctva, keďže ide o kľúčový faktor pre rozvoj elektronického obchodu
a odvetvia digitálnych technológií.
• Popri pokračujúcom úsilí o uzavretie dauhaského kola rokovaní o obchode Komisia
vyvinie úsilie aj na dosiahnutie pokroku v rámci rokovaní o voľnom obchode s partnermi
ako je India, Kanada a Mercosur, zintenzívni prácu na konvergencii regulačných rámcov
s najdôležitejšími partnermi a zvýši mieru symetrie v rámci prístupu na trhy verejného
obstarávania v rozvinutých krajinách a veľkých rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách.
• V roku 2011 sa navrhne legislatíva umožňujúca rýchle a interoperabilné stanovovanie
noriem vrátane noriem v oblasti IKT.
• Treba ďalej pokročiť aj v daňovej politike, hoci v tomto prípade ide o citlivú oblasť. Má
však významný ekonomický potenciál stimulovať rast a vytváranie pracovných miest,
znížiť administratívnu záťaž a odstrániť prekážky na jednotnom trhu. Zdaňovanie, ktoré
znevýhodňuje cezhraničný obchod alebo investície, by sa malo odstrániť. Komisia v tejto
oblasti navrhne v roku 2011 konkrétne opatrenia na modernizáciu systému DPH, na
zavedenie jednotného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb a na
zavedenie koordinovaného európskeho prístupu k zdaňovaniu finančného sektora. Pokrok
v oblasti zdaňovania znamená aj zníženie daní z miezd na nevyhnutné minimum
a prispôsobenie európskeho rámca pre zdaňovanie energií v súlade s cieľmi EÚ v oblasti
energetiky a klímy.
9.

Prilákať súkromný kapitál na financovanie rastu

Na mobilizovanie väčšieho podielu súkromných úspor z EÚ a zo zahraničia sú potrebné
inovatívne riešenia.
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• Komisia predloží návrhy na projektové dlhopisy EÚ, ktoré by pomohli spájať verejné
a súkromné financovanie pre potreby prioritných investícií, konkrétne v energetike,
doprave a IKT, a zahrnie tieto inovatívne finančné nástroje aj do svojich plánovaných
návrhov, ktoré budú podkladom pre najbližší viacročný finančný rámec.
• Na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP a začínajúce inovatívne firmy Komisia
predloží návrhy, ktoré umožnia, aby fondy rizikového kapitálu zriadené v niektorom
členskom štáte mohli voľne pôsobiť kdekoľvek v rámci EÚ, a ktorými sa odstránia
zostávajúce daňové prekážky pre cezhraničné aktivity.
10.

Zabezpečiť cenovo efektívny prístup k energii

Energia je kľúčovým činiteľom rastu. Pre podnikateľský sektor sú ceny energií dôležitou
nákladovou položkou. Pre spotrebiteľov sú faktúry za energiu významnou položkou rozpočtu
domácnosti a osobitným problémom pre domácnosti s nízkymi príjmami. Pri súčasných
plánoch členských štátov existuje riziko, že sa zďaleka nepodarí splniť celkový cieľ stratégie
Európa 2020 zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. To by viedlo k strate možnosti rastu
v mnohých odvetviach a regiónoch a k strate príležitostí na vytvorenie pracovných miest.
• Členské štáty by mali urýchlene implementovať tretí energetický balík pre vnútorný trh
v plnom rozsahu.
• Členské štáty musia dôraznejšie presadzovať svoju politiku v oblasti energetickej
účinnosti. Výsledkom budú významné úspory a novovytvorené pracovné miesta
v stavebníctve a sektore služieb.
• V roku 2011 Komisia navrhne iniciatívy na rozvoj dopravnej, energetickej
a telekomunikačnej infraštruktúry, nevyhnutných pre skutočne integrovaný jednotný trh.
• Komisia pracuje na normách pre energeticky efektívne produkty platných pre celú EÚ,
ktoré by mali pomôcť rozvoju trhov s inovatívnymi výrobkami a technológiami.
Zabezpečiť plnenie
Najnaliehavejšou úlohou v období 2011/2012 bude predísť začarovanému kruhu
neudržateľného dlhu, narúšania finančných trhov a nízkeho hospodárskeho rastu. Prvou
prioritou tohto ročného prieskumu rastu je postaviť rozpočtovú politiku na zdravý základ
prostredníctvom prísnej fiškálnej konsolidácie a obnoviť normálne fungovanie finančného
sektora. Druhou prioritou je urýchlené zníženie nezamestnanosti prostredníctvom reforiem
trhu práce. Plnenie týchto prioritných cieľov sa však minie účinku, ak sa nevyvinie výrazná
snaha zameraná na uprednostnenie rastu.
Takéto politiky by mali pozitívny vplyv aj na rozpočtovú konsolidáciu prostredníctvom
tvorby vyšších príjmov z daní a nižších verejných výdavkov na sociálne transfery a pomôžu
znížiť riziko makroekonomickej nerovnováhy v budúcnosti. Štrukturálne reformy vytvoria
značné výhody už v krátkom čase. Prírastky v produkcii aj v zamestnanosti sú podporované
reformami pracovného trhu a trhov s výrobkami.
Obchod je silnou hybnou silou rastu. Existuje obrovský nevyužitý potenciál pre vývoz
tovarov a služieb z EÚ, vývozy z Európy však silne zasiahol kolaps svetového obchodu.
Priaznivá vývozná výkonnosť niektorých členských štátov ukazuje, že úspech na svetových
trhoch nespočíva iba v cenovej konkurencieschopnosti, ale aj na širších faktoroch, akými sú
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napríklad
špecializácia,
konkurencieschopnosť.

inovácie

a odborná

úroveň,

ktoré

zvyšujú

reálnu

V tomto prvom ročnom prieskume rastu Komisia stanovila 10 opatrení pre EÚ na obdobie
2011/2012, ktoré sú zakotvené v stratégii Európa 2020. Navrhuje, aby tieto opatrenia tvorili
základ dohody v rámci Európskej rady, ktorá by členské štáty zaviazala k realizácii týchto 10
opatrení. Vzhľadom na vzájomnú závislosť členských štátov, najmä štátov eurozóny, je
koordinácia ex ante v rámci Rady základným prvkom európskeho semestra.
Vychádzajúc z usmernenia Európskej rady by členské štáty mali do polovice apríla predložiť
svoje národné záväzky začlenené do ich strednodobých rozpočtových stratégií v rámci
programov stability alebo konvergenčných programov a vo svojich národných reformných
programoch stanoviť opatrenia potrebné na premietnutie tejto komplexnej reakcie na krízu,
zakotvené v stratégii Európa 2020. Na základe odporúčaní Komisie Rada do leta vydá
špecifické usmernenia pre jednotlivé krajiny, ktoré by členské štáty mali brať do úvahy pri
vypracúvaní svojich rozpočtov na rok 2012 a pri uplatňovaní svojich rastových politík.
V duchu integrovaného prístupu k koordinácii politík Rada posúdi fiškálne a rastové stratégie
v ich súhrne, s osobitným zreteľom na ich ciele, súlad a vplyv na úrovni EÚ vrátane
vzájomnej závislosti v rámci eurozóny.
Komisia navrhuje, aby sa na budúcich zasadnutiach Európskej rady pravidelne
vyhodnocovalo plnenie tohto cieľa, zisťovali sa nedostatky na úrovni členských štátov a EÚ
a urýchlene odsúhlasili nápravné opatrenia. Návrhy uvedené v tomto oznámení umožňujú,
aby sa konkrétne kroky na udržanie a urýchlenie tempa úsilia na uprednostnenie a zvýšenie
rastu prijali už na najbližšom zasadnutí Európskej rady a aby sa odsúhlasil harmonogram
implementácie komplexnej reakcie na krízu. V súvislosti s poslednou z uvedených otázok
Rada už odsúhlasila dve smerodajné lehoty: na dokončenie práce na stálom európskom
stabilizačnom mechanizme (ESM) lehotu do marca a pre legislatívny balík na posilnenie
hospodárskeho riadenia v EÚ lehotu do júna. Zverejnenie výsledkov nového stresového testu
medzitým poskytne usmernenie, akú stratégiu treba sledovať pri dokončení nápravy situácie
v bankovom sektore.
Tento prvý ročný prieskum rastu sa predkladá aj Európskemu parlamentu a ostatným
inštitúciám, ako aj národným parlamentom.
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