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SPRÁVA HOSPODÁRSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ

Správa hospodárskych záležitostí znamená systém inštitúcií a postupov zriadený na
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti hospodárstva; t. j. koordináciu hospodárskych politík na
podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku v prospech EÚ a jej obyvateľov. Finančná,
fiškálna a hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008, ukázala, že EÚ potrebuje
účinnejší model správy hospodárskych záležitostí, ktorý by bol účinnejší než hospodárska
a fiškálna koordinácia, ktorá sa používala dovtedy. Vývoj v oblasti správy hospodárskych
zahŕňa posilnenú koordináciu a dohľad nad fiškálnymi a makroekonomickými politikami
a vytvorenie rámca pre zvládanie finančných kríz.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ).

— Články 2 – 5, 119 – 144 a 282 – 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Protokoly pripojené k ZFEÚ: Protokol č. 12 o postupe pri nadmernom deficite, protokol
č. 13 o kritériách konvergencie a protokol č. 14 o Euroskupine.

CIELE

A. Ustanovenia zmluvy
V preambule Zmluvy o EÚ sa uvádza, že členské štáty sú odhodlané „dosiahnuť posilnenie
a zblíženie ekonomík a zaviesť hospodársku a menovú úniu“.
V článku 3 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že „Únia sa usiluje o trvalo udržateľný rozvoj Európy
založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo
s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho
pokroku [...]“.
Základom pre hospodársku koordináciu sú články 2, 5 a 119 ZFEÚ: od členských štátov sa v nich
požaduje, aby svoje hospodárske politiky vnímali ako záležitosť spoločného záujmu a úzko
ich koordinovali. Oblasti a formy koordinácie sú stanovené v článku 121, ktorým sa stanovuje
postup, ktorý sa vzťahuje na všeobecné (hlavné smery hospodárskych politík) odporúčania
a odporúčania pre jednotlivé krajiny v oblasti politiky, a v článku 126, ktorý stanovuje postup
v prípade nadmerného deficitu verejných financií (4.2.1).
V článkoch 136 až 138 sa stanovujú osobitné ustanovenia pre členské štáty, ktorých menou
je euro, od ktorých sa vyžadujú posilnená koordinácia a dohľad nad rozpočtovou disciplínou
a hospodárskymi politikami.
Hlava IX o zamestnanosti okrem toho vyžaduje, aby sa politiky zamestnanosti koordinovali
podľa hospodárskych politík stanovených v hlavných smeroch a boli s nimi v súlade
(článok 146) (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_5.10.3.pdf
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B. Oblasti podliehajúce správe hospodárskych záležitostí
Finančná, fiškálna a hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008, ukázala, že finančné,
fiškálne a makroekonomické nerovnováhy sú úzko prepojené nielen v rámci národných
hraníc, ale aj na úrovni EÚ, a ešte viac v prípade krajín eurozóny. Posilnený systém správy
hospodárskych záležitostí zriadený v roku 2011, ktorý sa však stále rozvíja, sa preto týka
viacerých oblastí ekonomiky vrátane fiškálnych politík, makroekonomických otázok, krízového
manažmentu, makrofinančného dohľadu a investícií.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Hospodárska koordinácia do roku 2011
Do roku 2011 bola koordinácia hospodárskych politík založená najmä na konsenze bez
pravidiel, ktoré by bolo možné právne presadzovať, s výnimkou rámca fiškálnej politiky
vymedzeného v Pakte stability a rastu (4.2.1). Rozsah hospodárskej koordinácie bol široký
a bolo možné realizovať rôzne formy spolupráce v závislosti od toho, do akej miery bola
príslušná dohoda o spolupráci záväzná:
— spoluprácu na základe výmeny informácií, t. j. makroekonomický dialóg zriadený

Európskou radou v Kolíne v roku 1999,

— koordináciu ako nástroj krízového riadenia, t. j. zriadenie Európskeho finančného
stabilizačného mechanizmu v máji 2010,

— otvorenú metódu koordinácie, ktorou členské štáty stanovovali spoločné ciele, ale sami
určovali, ako ich dosiahnuť (napr. Lisabonská stratégia stanovená v marci 2000, keď
európski lídri povzbudzovali členské štáty, aby stanovili referenčné hodnoty, určili
najlepšie postupy a vykonávali príslušné politiky),

— delegovanie politiky, keď všetky právomoci v určitej politike sú delegované na jednu
inštitúciu (príkladmi sú menová politika (4.1.3) a politika hospodárskej súťaže (3.2.1),
ktoré boli delegované na Európsku centrálnu banku (ECB), resp. Komisiu).

B. Správa hospodárskych záležitostí od roku 2011
Kríza odhalila zásadné problémy a neudržateľné trendy v mnohých európskych krajinách a jasne
potvrdila, že ekonomiky v EÚ sú od seba veľmi závislé. Na riešenie problémov a na podporu
rastu a tvorby pracovných miest v budúcnosti sa ako potrebná uznala väčšia koordinácia
hospodárskych politík v EÚ. S týmto cieľom bol existujúci systém orgánov a postupov EÚ
v oblasti hospodárskej koordinácie revidovaný a posilnený v roku 2011 (prijatím balíka šiestich
legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí), v roku 2012 (návrhmi na tzv. bankovú
úniu a zriadenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS)), v roku 2013 (prijatím tzv. balíka
dvoch legislatívnych návrhov), v roku 2014 (vytvorením jednotného mechanizmu dohľadu
(SSM) a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM)) a v roku 2015 (zriadením
Európskeho fondu pre strategické investície(EFSI));
1. Posilnený hospodársky a fiškálny dohľad a jeho koordinácia v rámci európskeho semestra
Posilnená správa zahŕňa: nový synchronizovaný pracovný model – európsky semester –
na diskusiu a koordináciu hospodárskych a rozpočtových priorít; prísnejší dohľad EÚ nad
fiškálnymi politikami v rámci Paktu stability a rastu (4.2.1); nové nástroje na riešenie
makroekonomických nerovnováh (4.2.2); a nové nástroje na riešenie situácie členských štátov
vo finančnej tiesni (4.2.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.3.pdf
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Európsky semester je šesťmesačné obdobie, počas ktorého sa každý rok koordinujú rozpočtové,
makroekonomické a štrukturálne politiky členských štátov tak, aby členské štáty mohli
zohľadniť aspekty týkajúce sa EÚ v skorom štádiu národných rozpočtových procesov
a pri iných aspektoch tvorby hospodárskej politiky. Cieľom je zabezpečiť spoločnú analýzu
a hodnotenie všetkých politík a začlenenie oblastí politiky, ktoré v minulosti hospodársky
dohľad systematicky nepokrýval– napr. makroekonomickej nerovnováhy a finančných otázok.
Kľúčové štádiá európskeho semestra:
— Koncom jesene Komisia predkladá ročný prieskum rastu (RPR), ktorý stanovuje, čo

Komisia považuje za priority EÚ na nadchádzajúci rok, pokiaľ ide o hospodárske
a rozpočtové politiky a politiky trhu práce a ďalšie reformy potrebné na podporu
rastu a zamestnanosti. Komisia predkladá osobitné odporúčania pre eurozónu ako celok,
o ktorých potom rokuje Rada a ktoré schvaľuje jarná Európska rada. Komisia uverejňuje aj
správu o mechanizme varovania (SMV), v ktorej identifikuje členské štáty s potenciálnymi
makroekonomickými nerovnováhami.

— V apríli predložia členské štáty svoje plány zdravých verejných financií (programy stability
a konvergenčné programy – SCP) a reforiem a opatrení na dosiahnutie pokroku smerom
k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu (národné programy reforiem –
NRP). Toto spoločné predkladanie umožňuje vziať do úvahy vzájomné dopĺňanie a účinky
presahovania medzi fiškálnymi a štrukturálnymi politikami.

— V máji Komisia hodnotí NPR a SCP, ako aj pokrok dosiahnutý v členských štátoch
pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 a náprave makroekonomických
nerovnováh. Na základe týchto hodnotení Komisia navrhuje odporúčania pre jednotlivé
krajiny (CSR), ktoré sú následne prerokované rôznymi zloženiami Rady.

— V júni/júli Európska rada schvaľuje CSR, ktoré sú formálne prijaté Radou v júli, čím sa
uzatvára ročný cyklus európskeho semestra na úrovni EÚ.

Prvý európsky semester bol uvedený do praxe v roku 2011. Diskusie na úrovni EÚ o fiškálnej
politike, makroekonomických nerovnováhach, problémoch finančného sektora a štrukturálnych
reformách na podporu rastu sa uskutočňujú spolu počas európskeho semestra a pred tým,
ako vlády vypracujú svoje návrhy rozpočtových plánov na nasledujúci rok a predložia ich na
rozpravu svojim národným parlamentom v druhej polovici roka (tzv. „národný semester“.) Pred
finalizáciou rozpočtov predkladajú členské štáty eurozóny svoje návrhy rozpočtových plánov
Komisii, ktorá poskytuje svoje stanovisko, a Euroskupine, ktorá ich posudzuje.
2. Ako opatrenie na nápravu finančného sektora EÚ stanovila nové pravidlá a zriadila
európske orgány dohľadu (ESA), aby sa zabránilo krízam a zaistilo sa, že finanční aktéri budú
riadne regulovaní a kontrolovaní. Nedávno boli tieto orgány zjednotené do úplnejšej bankovej
únie (4.2.4).
C. Aktéri
Európska rada stanovuje koordinované politické priority a vydáva usmernenia na najvyššej
úrovni. Rada prijíma odporúčania a rozhodnutia na návrhy Komisie. Komisia má na starosti
prípravu odporúčaní a rozhodnutí a hodnotenie ich vykonávania. Členské štáty sú zodpovedné
za národné správy, výmenu informácií a vykonávanie odporúčaní a rozhodnutí prijatých Radou.
Euroskupina (združujúca ministrov financií členských štátov, ktoré zaviedli euro) diskutuje
o otázkach týkajúcich sa hospodárskej a menovej únie (HMÚ), zvyčajne pred zasadaním Rady
ECOFIN, a riadi ESM. ECB sa zúčastňuje na diskusiách Euroskupiny, keď ide o záležitosti, ako
sú menová politika alebo politika výmenného kurzu. Hospodársky a finančný výbor poskytuje

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_4.2.4.pdf
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stanoviská a pripravuje prácu Rady, rovnako ako Výbor pre hospodársku politiku a pracovná
skupina pre Euroskupinu.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa Parlament stal spoluzákonodarcom, pokiaľ ide
o stanovovanie pravidiel mnohostranného dohľadu (článok 121 ods. 6 ZFEÚ).
Legislatívnymi aktmi týkajúcimi sa správy hospodárskych záležitostí sa ustanovil hospodársky
dialóg. S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie, najmä medzi Parlamentom, Radou
a Komisiou, a zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť môžu príslušné výbory
Parlamentu vyzvať predsedov Rady, Komisie a Európskej rady alebo predsedu Euroskupiny, aby
prediskutovali svoje rozhodnutia alebo predstavili svoje činnosti v rámci európskeho semestra.
V rámci tohto dialógu môže Parlament tiež poskytnúť príležitosť podieľať sa na výmene názorov
členskému štátu, ktorý je predmetom rozhodnutia Rady v rámci postupu pri nadmernom deficite
alebo postupu pri nadmernej nerovnováhe.
V rámci európskeho semestra Parlament vyjadruje svoje stanovisko k ročnému prieskumu
rastu v osobitných uzneseniach, a to aj s prihliadnutím na príspevky zozbierané počas
schôdze s národnými parlamentmi na tému európskeho semestra, ktorá sa koná v priebehu
parlamentného týždňa na začiatku roka. Neskôr na jeseň Parlament vyjadruje svoje stanovisko
k prebiehajúcemu cyklu európskeho semestra (vrátane CSR v znení prijatom Radou), pričom
zohľadňuje aj výsledky spoločnej schôdze s predsedami príslušných výborov národných
parlamentov.
Parlament podporuje zapojenie národných parlamentov prostredníctvom každoročných schôdzí
s členmi ich príslušných výborov. Okrem toho, v súlade s právnymi a politickými ustanoveniami
každého členského štátu, by národné parlamenty mali byť riadne zapojené do európskeho
semestra a prípravy programov stability alebo konvergenčných programov a národných
programov reforiem s cieľom zvýšiť transparentnosť a vzťah k prijatým rozhodnutiam, ako aj
zodpovednosť za ne.
Alice Zoppè
07/2017
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