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1. ÚVOD 

V roku 2010 sa Európska rada dohodla na stratégii Európa 2020, ktorá predstavuje 
komplexnú reakciu na súčasné problémy Európy. V aktuálnej situácii sa táto stratégia 
stala relevantnejšou ako kedykoľvek predtým. HDP EÚ v prvej polovici roku 2011 
vzrástol, ale odvtedy značne spomalil. Ku koncu roka sa očakáva v podstate stagnácia 
hospodárskeho rastu1. V eurozóne túto skutočnosť vyhrocuje pokračovanie krízy 
štátnych dlhov a pretrvávanie nestability bankového sektora. V tejto situácii strácajú 
domácnosti aj podniky dôveru, a preto znižujú spotrebu aj investície. Okrem toho v 
dôsledku obmedzenia verejných financií sa značne zmenšil priestor pre ďalšiu expanznú 
fiškálnu politiku na povzbudenie rastu.  

Tieto okolnosti výrazne zaťažujú perspektívu budúceho rastu, majú ďalekosiahle 
negatívne účinky na podnikové prevádzky, na trh práce, kde zvlášť zasahujú mladých a 
nízkokvalifikovaných ľudí, a na verejné prostriedky – príjmy, ako aj výdavky. Zároveň 
sa stále zvyšuje konkurenčnosť globálneho prostredia, v ktorom sa rozvíjajúce 
ekonomiky neustále technologicky zlepšujú.  

V situácii najhlbšej hospodárskej krízy od vzniku EÚ sa jej úsilie o naštartovanie rastu, 
produktivity a tvorby pracovných miest musí zintenzívniť. Už neexistuje rozdiel medzi 
krátkodobými a dlhodobými výhľadmi, keďže dlhodobé ekonomické výhľady majú 
okamžitý krátkodobý vplyv na úverové náklady krajín. Dlhodobejšie reformy sa musia 
uskutočňovať súčasne s krátkodobými opatreniami. 

Stratégia Európa 2020 správne kladie dôraz na potrebu nájsť novú cestu rastu, ktorá 
môže viesť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu hospodárstvu, prekonať 
štrukturálne nedostatky európskej ekonomiky, zlepšiť jej konkurencieschopnosť a 
produktivitu, a zároveň posilniť udržateľné sociálne trhové hospodárstvo. 

Stratégia vymedzuje, kde sa chce Európa ocitnúť v roku 2020, prostredníctvom týchto 
hlavných cieľov: 75 % populácie EÚ vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných, 
3 % HDP EÚ by sa mali investovať do výskumu a vývoja, mali by sa dosiahnuť ciele 
20/20/20 v oblasti klímy a energetiky. Podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú 
dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 %, a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať 
terciárne vzdelanie alebo jeho ekvivalent. Najmenej 20 miliónom ľudí by sa malo 
pomôcť z chudoby a sociálneho vylúčenia. Tieto ciele sú vzájomne prepojené a pre náš 
celkový úspech kľúčové, preto si vyžadujú spoločné úsilie všetkých členských štátov za 
podpory opatrení na úrovni EÚ. 

Stratégia Európa 2020 je súčasťou tzv. európskeho semestra. Tento proces zintenzívnenej 
hospodárskej koordinácie sa rozbehol začiatkom roka 2011. Na základe programov 
reforiem a stability a konvergenčných programov členských štátov Rada v júli uzavrela 
prvý semester dohodou o súbore odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých zdôraznila, 
v ktorých oblastiach by členské štáty mali prijať ďalšie opatrenia2. V odporúčaniach sa 
prejavila potreba pokročiť v štrukturálnych reformách v niekoľkých oblastiach, aby sa 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 
2 KOM(2011) 400 zo 7.6.2011. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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uvoľnil európsky potenciál rastu, a pritom sa osobitne zamerať na otvorenie trhu služieb, 
zlepšiť regulačné prostredie, zabezpečiť prístup k financovaniu a podporovať energetickú 
účinnosť.3 Uplatnenie týchto odporúčaní pre jednotlivé krajiny by teraz malo byť 
prioritou. 

2. POKROK V DOSAHOVANÍ HLAVNÝCH CIEĽOV STRATÉGIE EURÓPA 2020 

Dosiahnutím cieľov stratégie Európa 2020 sa môže významne zvýšiť potenciál rastu 
členských štátov. V súčasnosti sú však záväzky členských štátov stanovené v ich 
národných reformných programoch z jari 2011 nedostatočné na to, aby sa dosiahla 
väčšina cieľov na úrovni EÚ, a to najmä v oblasti energetickej účinnosti4. Okrem toho na 
základe najnovších dostupných štatistík sa zatiaľ pokročilo v dosahovaní týchto cieľov na 
úrovni EÚ len v oblasti vzdelávania. 

• Cieľ v oblasti vzdelávania: Globálny cieľ EÚ znížiť mieru predčasného 
ukončenia školskej dochádzky sa na základe súčasných národných záväzkov 
nedosiahne. Podľa národných cieľov sa do roka 2020 dosiahne miera 
predčasného ukončenia školskej dochádzky 10,5 %, a teda sa za spoločným 
európskym cieľom zaostane o 10 %. Priemerná miera predčasného ukončenia 
školskej dochádzky v EÚ dosiahla v roku 2010 hodnotu 14,1 % v porovnaní so 
14,4 % v roku 2009. V tejto hodnote sa však ukrývajú značné rozdiely medzi 
krajinami aj v rámci nich. Pokiaľ ide o dosiahnuté terciárne vzdelanie (medzi 30 
– 34-ročnými), kumulatívny účinok národných cieľov stanovených členskými 
štátmi by sám o sebe viedol len k dosiahnutiu úrovne 37 % v roku 2020. 
Napriek tomu miera dosiahnutého terciárneho vzdelania v EÚ sa zvýšila z 
32,3 % v roku 2009 na 33,6 % v roku 2010 a súdiac podľa súčasných trendov by 
sa hlavný cieľ 40 % prakticky mohol vo vekovej skupine 30 – 34 rokov 
dosiahnuť. 

• Cieľ v oblasti zamestnanosti: Ak by všetky členské štáty dosiahli svoje 
národné ciele, EÚ ako celok by aj tak zaostala za cieľovými 75 % o 1,0 až 1,3 
percentuálneho bodu. V priebehu roku 2011 sa nedosiahol žiadny významný 
pokrok. Keďže oživenie stagnuje a celkový rast zamestnanosti v prvej polovici 
roka bol len nepatrný, miera zamestnanosti v EÚ 27 za rok 2011 pravdepodobne 
dosiahne len mierne nad úroveň 68,6 % z roku 2010 a značne zaostane za 
svojím predkrízovým maximom 70,3 %. EÚ stále stojí pred úlohou priviesť do 
roku 2020 ďalších 17,6 milióna ľudí do zamestnania.  

• Cieľ v oblasti výskumu a vývoja: Podľa národných cieľov by EÚ zaostala za 
cieľovými 3 % o približne 0,3 percentuálneho bodu. Miera investícií do 
výskumu a vývoja dosiahla v roku 2009 2,01 % a za rok 2011 sa nepredpokladá 
žiadny významný pokrok. 

• Cieľ zmierňovania chudoby: Cieľ EÚ pomôcť aspoň 20 miliónom ľuďom 
dostať sa do roku 2020 z chudoby a sociálneho vylúčenia sa na základe 
aktuálnych národných cieľov nedosiahne. Podľa prvých predbežných odhadov 

                                                 
3 Pozri tabuľku v prílohe 1. 
4 Pozri tabuľku v prílohe 2. 
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spoločného odhodlania by sa do roku 2020 dostalo z chudoby a sociálneho 
vylúčenia okolo 12 miliónov ľudí. Ak sa vezme do úvahy prenos účinkov 
stratégií zameraných napríklad na boj proti detskej chudobe alebo zníženie 
výskytu dlhodobej nezamestnanosti, tento údaj možno zvýšiť o 25 %. No aj tak 
by to bolo minimálne o 5 miliónov alebo 25 % pod úrovňou hlavného cieľa EÚ. 

• Cieľ 20/20/20: Pokiaľ ide o ciele 20/20/20, z nedávnych prognóz znižovania 
emisií5 vyplýva, že EÚ ako celok dosiahne svoj cieľ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 20 %, ale pre niekoľko členských štátov budú potrebné ďalšie 
opatrenia, aby dosiahli svoje záväzné národné ciele. Pokiaľ ide o energetickú 
účinnosť, prebieha celková analýza národných cieľov členských štátov. Správa 
by mala byť pripravená začiatkom roku 2012. Cieľ 20-percentného podielu 
obnoviteľných energetických zdrojov vychádzajúci z právne záväzných 
národných cieľov však možno dosiahnuť iba v prípade, že členské štáty v plnej 
miere uskutočnia svoje akčné plány pre obnoviteľné energetické zdroje. Na 
úrovni EÚ sa ich podiel od roku 2008 do roku 2009 zvýšil z 10,34 % na 
11,6 %6. 

Účel cieľov spočíva v podnietení členských štátov, aby vyvinuli snahu dosiahnuť 
merateľný pokrok v kľúčových oblastiach, ktoré sú zhrnuté v piatich hlavných cieľoch. 
Keďže súčasné zložité hospodárske súvislosti a pokračujúca fiškálna konsolidácia 
obmedzujú ambície, v ďalších rokoch bude potrebné vyvinúť dodatočné úsilie, aby sa do 
roku 2020 dosiahli ciele stanovené na úrovni EÚ. 

3. UVOĽNENIE EURÓPSKEHO POTENICÁLU RASTU 

Hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020 a nástroje EÚ sa musia v plnej miere 
zmobilizovať v prospech naštartovania rastu. Všetkých sedem hlavných iniciatív sa už 
podarilo zaviesť7, pričom teraz sa pozornosť sústreďuje na ich implementáciu. Celkovo 
sa dosiahol uspokojivý pokrok. V rámci každej z iniciatív sa už v priebehu rokov 2010 a 
2011 zrealizovalo niekoľko opatrení. Veľký počet opatrení je však ešte v štádiu návrhov 
a budú ich musieť prijať Rada a Európsky parlament. Vzhľadom na naliehavosť situácie 
Komisia určila niekoľko prioritných návrhov, ktoré majú značný potenciál rastu a ich 
prijatie by sa malo urýchliť s cieľom naštartovať rast8.  

                                                 
5 KOM (2011) 1151 z 07.10.2011. 
6 Predbežné údaje 
7 Digitálna agenda pre Európu (KOM (2010) 245 v konečnom znení/2, 19.5.2010), Mládež v 

pohybe (KOM(2010) 477, 15.9.2010), Únia inovácií (KOM(2010) 546, 6.10.2010), Integrovaná 
priemyselná politika vo veku globalizácie (KOM (2010) 614, 27.10.2010), Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti (KOM(2010) 
682, 23.11.2010), Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Európsky rámec pre 
sociálnu a územnú súdržnosť (KOM (2010) 758, 15.12.2010), Európa efektívne využívajúca 
zdroje (KOM(2011) 21, 26.1.2011). 

8 Príloha o konkrétnych návrhoch na úrovni EÚ, Ročný prieskum rastu 2012. 
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3.1. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Inovácia v Únii 

Výkon Európy v oblasti výskumu a inovácií v posledných rokoch nepokračuje 
uspokojivým tempom, čím sa zväčšuje už aj tak veľké zaostávanie za USA a Japonskom. 
Inovačný výkon Európy dobiehajú niekoľkí ďalší významní konkurenti vrátane Číny a 
Brazílie9. Za celkovou situáciou EÚ sa skrýva široké spektrum výkonnosti jednotlivých 
členských štátov, z ktorých niektorí (najmä Švédsko, Dánsko, Fínsko a Nemecko) 
dosahujú dobrý celosvetový štandard.  

Inovačný deficit Európy sa vysvetľuje viacerými dôvodmi. Jedným z nich je skutočnosť, 
že európske firmy do veľkej miery pôsobia v odvetviach, ktoré nemajú intenzívny 
výskum a vývoj (zotrvačnosť daná minulým vývojom); ďalším dôvodom je fakt, že 
investície do inovatívnejších odvetví (napr. biotechnológie, internet) brzdí nedokončený 
vnútorný trh vrátane služieb, horšie výhľady na trhu pre inovatívne produkty a čoraz 
väčší nedostatok ľudských zdrojov s tou správnou kombináciou schopností; okrem toho 
prístup k financiám je zložitejší, využívanie rámcov v oblasti inovácií a politík v oblasti 
dopytu po inováciách sú nedostatočné; prepojenia medzi tzv. znalostným trojuholníkom 
sú v EÚ pomerne slabé.  

Hlavná iniciatív Únia inovácií má za cieľ riešiť tieto problémy pomocou 34 konkrétnych 
záväzkov v jasne vymedzených časových plánoch. Pri 30 z 34 záväzkov sa dosiahol 
dobrý pokrok a opatrenia sa v plnej miere realizujú. Rozbehli sa konkrétne iniciatívy a 
pilotné schémy. Do konca roka 2011 bude musieť Komisia predložiť šesť legislatívnych 
návrhov oznámených v rámci hlavnej iniciatívy (jednotná ochrana patentov, 
normalizačný balík, Horizont 2020, nová politika súdržnosti, modernizácia právneho 
rámca pre verejné obstarávanie a európsky pas pre fondy rizikového kapitálu). 

Európa potrebuje rýchlejšiu a modernejšiu tvorbu noriem, lacnejšie patenty, viac 
verejného obstarávania inovatívnych produktov a služieb, lepší prístup ku kapitálu a 
skutočný európsky trh poznatkov. Komisia už predložila návrhy na vytvorenie 
jednotného systému ochrany patentov, aby sa znížila miera zložitosti patentovania a 
súvisiace náklady. Komisia vyzýva k uzavretiu politickej dohody o týchto návrhoch, ako 
aj dohody o jednotnom patentovom súde do konca roka 2011. Zároveň predstavila 
normalizačný balík určený na modernizáciu a zrýchlenie tvorby noriem o 50 %.  

V roku 2011 bolo prijatých niekoľko kľúčových opatrení: začal sa pilotný projekt 
európskeho partnerstva pre inovácie pod názvom „Aktívne a zdravé starnutie“, ktorého 
cieľom je prispieť k predĺženiu zdravých rokov života o dva roky a následne k zvýšeniu 
zamestnateľnosti a zníženiu strát trhu práce prostredníctvom mobilizácie všetkých 
účastníkov inovačného cyklu a všetkých odvetví, aby sa zrýchlili inovatívne riešenia 
spoločenských problémov. Súčasťou návrhov na reformu SPP bolo európske partnerstvo 
pre inovácie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Očakáva sa od neho, že 
preklenie priepasť, ktorá v súčasnosti delí výskum a zlepšovanie poľnohospodárskych 
postupov. Okrem toho sa dosiahol pokrok smerom k zriadeniu 48 prioritných európskych 
výskumných infraštruktúr, ktoré boli stanovené v cestovnom pláne Európskeho 
strategického fóra o výskumných infraštruktúrach na rok 2010. Desať z nich sa už 
realizuje a vývoj ďalších 16 by mohol začať v roku 2012.  

                                                 
9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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V roku 2009 dosiahlo verejné obstarávanie približne 19,9 % HDP EÚ, čo svedčí o jeho 
nesmiernom potenciáli pritiahnuť na trh inovácie. Komisia spolupracuje s členskými 
štátmi, aby sa tento potenciál lepšie využíval. Komisia do konca roka 2011 predloží 
návrh na zjednodušenie rámca pre verejné obstarávanie, ktorého cieľom sú efektívnejšie 
a ekologickejšie postupy. Tento návrh bude obsahovať nové konkrétne postupy 
obstarávania zamerané na vývoj a následný nákup nových inovatívnych produktov, diel a 
služieb.  

Okrem toho sa skúmajú možnosti, ako zlepšiť využívanie duševného vlastníctva v 
podnikoch. Komisia skúmala súbor možností, ako zvýšiť hodnotu duševného vlastníctva 
na európskej úrovni. V roku 2012 sa chystá otvoriť diskusiu s členskými štátmi, ktorá by 
mala formovať ďalšie kroky. V roku 2008 bol na posilnenie prepojení medzi 
výskumníkmi a podnikmi založený Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). 
Jeho cieľom je spájať vzdelávacie inštitúcie, výskumné organizácie a podniky do nových 
typov partnerstiev – tzv. znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS). Takéto 
spoločenstvá už vznikli v troch oblastiach: udržateľná energetika, zmena klímy a IKT a 
už prinášajú pozitívne výsledky. Komisia bude pokračovať v monitorovaní a hodnotení 
výkonnosti znalostných a inovačných spoločenstiev EIT, ktoré sú v plnej prevádzke, a v 
rámci programu Horizont 2020 predloží návrh na rozšírenie EIT od roku 2014.  

Komisia bude takisto podporovať spoluprácu medzi podnikmi a akademickými 
inštitúciami vytváraním „znalostných aliancií“ medzi odvetviami vzdelávania 
a podnikania s cieľom vypracovať nové medziodborové študijné programy, vďaka 
ktorým by sa vyriešil nedostatok inovačných a podnikateľských schopností. V roku 2011 
sa na tento účel začal realizovať pilotný projekt. V roku 2012 Komisia navrhne rámec a 
podporné opatrenia pre Európsky výskumný priestor na odstránenie prekážok mobility a 
cezhraničnej spolupráce, pričom uplatniť by sa mali koncom roka 2014. Komisia okrem 
toho v roku 2012 začne používať tzv. U-Multirank, čiže nástroj na hodnotenie 
výkonnosti a zhromažďovanie informácií o univerzitách, ktorý prinesie prvé výsledky v 
roku 2013. 

Dva členské štáty boli v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vyzvané, aby zlepšili svoj 
systém výskumu a inovácií, a to najmä rámec pre súkromný výskum a inovácie. Prvé 
náznaky uplatnenia odporúčaní svedčia o istom, hoci obmedzenom pokroku v tejto 
oblasti.  

3.2. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Digitálna agenda pre Európu 

IKT predstavujú hlavnú hybnú silu rastu, ktorá je kľúčom k polovici rastu produktivity 
moderných ekonomík. V porovnaní s jej hlavnými konkurentmi Európa v investíciách do 
IKT, ako aj v sprístupňovaní vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, zaostáva 
a nevyužíva celý potenciál pre rast a zamestnanosť odvetví, ktoré by mali byť na 
vzostupe.  

Podľa hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy dochádza v hlavnej iniciatíve Digitálna 
agenda k pokroku10, ale ak sa majú dosiahnuť príslušné ciele, je potrebné zintenzívniť 
úsilie. Spomedzi 101 plánovaných opatrení v rámci 7 pilierov digitálnej agendy už bolo 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
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14 opatrení dokončených v rokoch 2010 a 2011 a ďalších 50 je na ceste k dokončeniu v 
najbližších 12 mesiacoch. Obmedzením prekážok rýchleho internetu a vybudovaním 
dôvery v on-line prostredie by sa mohol naštartovať rast HDP, zlepšiť 
konkurencieschopnosť Európy a vytvoriť nové pracovné miesta a podniky. V digitálnej 
agende je najnaliehavejšie vytvoriť jednotný digitálny trh, ktorý by mohol za 10 rokov 
priniesť o 4 % vyšší HDP11. 

Svetový dopyt po širokom pásme sa každoročne zvyšuje o 50–60 %. V súčasnosti je z 
optického vlákna, ktoré sprostredkuje vysokokapacitné pripojenie, vyrobených vyše 
50 % širokopásmových liniek v Japonsku a 40 % v Kórei, zatiaľ čo v Európe sa optické 
vlákno používa len na 5 %. Očakáva sa, že 10-percentné rozšírenie širokopásmového 
pripojenia prinesie 0,9–1,5-percentný nárast HDP. Investície do širokopásmového 
pripojenia by sa preto mali stať základnou súčasťou stratégie rastu EÚ, a to najmä 
využívaním dostupných národných a regionálnych fondov, prijímaním adekvátnych 
predpisov v oblasti územného plánovania, aby sa znížili náklady na distribúciu, a 
zameraním na využívanie synergie s energetickou infraštruktúrou, aby sa urýchlilo 
zriaďovanie inteligentných rozvodných sietí (smart grid). V roku 2010 Komisia 
uverejnila oznámenie12, v ktorom načrtla spoločné pravidlá, podľa ktorých by sa mali 
rozvíjať politiky EÚ a členských štátov, aby dosiahli ciele v oblasti širokého pásma. Toto 
opatrenie sa zameriava na akceleráciu vývoja veľmi rýchleho internetu. Oznámenie bolo 
prijaté spolu s odporúčaním o prístupových sieťach novej generácie, ktoré nabádalo k 
investíciám prostredníctvom jasných a účinných regulačných opatrení.  

Rast mobilnej internetovej premávky je výzvou k lepšej dostupnosti frekvenčného 
spektra. Svedčí o tom všeobecné rozšírenie inteligentných telefónov (ktoré by do roku 
2020 mohlo globálne dosiahnuť 100 %) a explózia používania tabletov (predpoklad 62 
miliónov kusov v roku 201113). Nárast v používaní videa, ktoré už dosiahlo dve tretiny z 
celkovej mobilnej premávky, si vyžaduje vyššiu kapacitu. Služby, ktoré používajú 
rádiové spektrum, predstavujú 2 – 2,5 % HDP EÚ (asi 250 miliárd EUR) a európsky 
priemysel bezdrôtovej komunikácie udržiava 3,5 milióna pracovných miest, vytvára asi 
130 miliárd EUR ročne na daniach z príjmu a prispieva priamo k európskemu HDP 
sumou 140 miliárd EUR. Päťročný program politiky rádiového frekvenčného spektra, na 
ktorom sa v zásade dohodli inštitúcie, by mali začiatkom roku 2012 čo najskôr prijať 
Európsky parlament a Rada.  

Potenciál rastu elektronického obchodu sa v EÚ doteraz prevažne nevyužíva. Zohráva 
dôležitú úlohu pri obchodovaní medzi podnikateľmi (B2B), keďže 27 % podnikov 
nakupuje on-line a 13 % z nich on-line predáva. Napriek tomu ide v súčasnosti cez 
elektronický obchod len 3,4 % maloobchodnej výmeny. Zatiaľ čo v roku 2010 on-line 
nakúpilo 40,4 % občanov, iba 9 % tak urobilo v cezhraničnom styku (Eurostat). Podľa 
posledných údajov zisk spotrebiteľov, ktorý im v súčasnosti prináša elektronický obchod 
len v oblasti tovarov v podobe nižších cien on-line a širšej ponuky, sa odhaduje na 11,7 
miliárd EUR, čo zodpovedá 0,12 % HDP EÚ. Ak by elektronický obchod dosiahol 15 % 
celého maloobchodného sektora a prekážky jednotného trhu by sa odstránili, celkový 
zisk v prospech spotrebiteľov sa odhaduje na 204 miliárd EUR, čo zodpovedá 1,7 % 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_sk.pdf 
12 KOM(2010) 472 v konečnom znení, 20.9.2010. 
13 Správa IDC, september 2011. 
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HDP EÚ14. Rozdiel medzi EÚ a USA, pokiaľ ide o kupovanie hudby a kníh on-line, je 
markantný. V roku 2010 dosiahol digitálny predaj v EÚ 19 % trhu s reprodukovanou 
hudbou, zatiaľ čo v USA to bolo 49 %. Vo všetkých 27 členských štátoch pôsobia dvaja 
poskytovatelia hudobných služieb on-line, ale väčšina hudobných služieb on-line je k 
dispozícii len v jednom alebo len v niekoľkých členských štátoch. V USA v prvej 
polovici roku 2011 predbehol predaj elektronických kníh masový trh viazaných 
výtlačkov, no trh elektronických kníh v EÚ je veľmi malý.  

V roku 2011 Komisia navrhla právne predpisy na zlepšenie mimosúdneho riešenia 
sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi v Únii a predložila osobitný návrh o 
celoeurópskom opravnom prostriedku on-line, ktorý má slúžiť na účinné vyriešenie 
sporu, ktorý vznikol v cezhraničnom obchodnom styku. Komisia v roku 2012 predloží 
návrhy na zjednodušenie elektronického obchodu okrem iného vzájomným uznávaním 
elektronického overovania totožnosti a elektronických podpisov v cezhraničnom styku, 
pravidlami, ktoré podnietia cezhraničné obchodovanie s digitálnym obsahom a 
modernizáciou európskeho systému autorských práv. Komisia okrem toho posúdi 
opatrenia na podporu integrácie trhu na úrovni EÚ v oblasti kartových, internetových a 
mobilných platieb, a to na základe konzultácie o zelenej knihe. Navyše navrhne právne 
predpisy zamerané na zvýšenie ochrany osobných údajov a opatrenia v oblasti 
presadzovania práva a poskytovania informácií, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov v 
elektronický obchod.  

Výrazné zefektívnenie môže priniesť aj plnohodnotné uplatnenie postupov 
elektronického verejného obstarávania (e-obstarávanie) v celej EÚ: niektoré odhady 
naznačujú, že tieto postupy by mohli viesť k úsporám až 50 až 70 miliárd eur ročne. 
Podľa odhadu Komisie bolo v roku 2009 elektronicky vykonaných iba 5 % postupov. V 
jej návrhu na modernizáciu smerníc o verejnom obstarávaní, ktorý bol naplánovaný na 
december 2011, sa preto stanovia opatrenia, ako urobiť z elektronických postupov skôr 
pravidlo ako výnimku.  

Na podporu digitálnych zariadení na vyššej úrovni je potrebné zaujať európsky prístup k 
tzv. klaud kompjútingu (telepočítanie), aby európske spoločnosti a štátne správy mohli 
v právnej istote ponúkať a používať služby klaud, ktoré sa rýchlo stávajú kľúčovými 
faktormi efektívnosti a podnikateľského ducha v dnešnej digitálnej ekonomike. 
Priemerný príspevok klaud kompjútingu k HDP sa odhaduje od 0,1 % v krátkodobom 
horizonte do 0,4 % v strednodobom horizonte s tým, že na začiatku v Európe prispel k 
vytvoreniu 300 tisícich nových pracovných miest.15 Komisia do roku 2013 navrhne 
európsky prístup ku klaud kompjútingu, aby sa zabezpečila právna istota pre európskych 
poskytovateľov a používateľov služieb.  

Takisto je potrebné odhodlane zasiahnuť v prospech bezpečnosti internetu a zabraňovať 
vzniku nákladov v súvislosti s rastúcim počtom útokov proti základnej infraštruktúre 
jednotného trhu. Komisia má v roku 2012 v úmysle navrhnúť ambicióznu stratégiu 
internetovej bezpečnosti EÚ. 

                                                 
14 Civic Consulting (2011) „Consumer market study on the functioning of e-commerce“.  
15 F. Etro (2010), „The economic impact of cloud computing“, Review of Business and Economics. 
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3.3. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Európa účinne využívajúca zdroje 

Pre Európu môže mať riešenie problémov týkajúcich sa energií, zmeny klímy a zdrojov 
hospodársky prínos. Dosiahnutím cieľa Únie, ktorým je ušetriť do roku 2020 20 % 
energie, by sa mohli znížiť poplatky spotrebiteľov na každú domácnosť až o 1000 eur 
ročne a zlepšiť priemyselná konkurencieschopnosť Európy, v ktorej by tak do roku 2020 
mohli vzniknúť až 2 milióny nových pracovných miest. V širšej perspektíve účinného 
využívania zdrojov môže podľa predbežných výsledkov modelovania pre Komisiu dôjsť 
znížením celkových materiálových požiadaviek hospodárstva o 15 % k zvýšeniu HDP až 
o 3,6 % a zamestnanosti v EÚ asi o 2 a pol milióna. Zníženie TMR o každý percentuálny 
bod by zodpovedalo hodnote asi 25 miliárd eur pre podniky a 150 tisíc nových 
pracovných miest16. Podniky by mohli významným spôsobom ušetriť (len v Spojenom 
kráľovstve by to bolo približne 25 miliárd eur ročne), ak by sa prijali opatrenia na 
zefektívnenie využívania zdrojov, a to buď bez nákladov alebo s nízkymi nákladmi, ako 
aj s účinnejším využívaním surovín a menšou produkciou odpadu. Zistilo sa, ktoré 
sektory majú najväčší potenciál: chemické látky, minerály, kovovýroba, výroba energie, 
verejné služby, stavebníctvo a odpadové hospodárstvo17. Napriek zníženiu emisií CO2 v 
dôsledku hospodárskej krízy sa predpokladá, že vo viacerých členských štátoch bude 
potrebné vytvoriť ďalšie politiky, aby do roku 2020 dosiahli svoje národné ciele 
znižovania emisií. Účinné opatrenia budú potrebné aj na to, aby sa dosiahli zvyšné ciele 
v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. V tejto súvislosti sa žiada 
výrazné zvýšenie investícií do energetickej infraštruktúry, do prenosových energetických 
sietí, obnoviteľných energetických zdrojov a energetickej účinnosti budov.  

Komisia v rámci hlavnej iniciatívy zrealizovala 14 z plánovaných 20 strategických 
iniciatív. Pokračovala v usmerňovaní realizácie hlavnej iniciatívy na účinné využívanie 
zdrojov prostredníctvom cestovného plánu, ktorý obsahuje zoznam konkrétnych opatrení, 
ktoré je potrebné prijať, pomenúva hospodárske odvetvia, ktoré spotrebúvajú najviac 
zdrojov a majú najväčší dosah na životné prostredie, a navrhuje nástroje a ukazovatele, 
ktoré môžu v európskom aj medzinárodnom meradle prispieť k riešeniu. Konkrétne ide o 
predložený legislatívny návrh smernice o energetickej účinnosti, v ktorom sa uvádza rad 
opatrení energetickej účinnosti, ktoré sa majú prijať, aby sa dosiahli ďalšie energetické 
úspory. Komisia prijala aj oznámenie o bezpečnosti dodávok energie a medzinárodnej 
spolupráci, v ktorom nastoľuje komplexnú stratégiu vonkajších vzťahov EÚ v oblasti 
energetiky. Komisia začala plniť cestovný plán prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo, v ktorom sú vyznačené jednotlivé míľniky 
nízkonákladového znižovania emisií v súlade s cieľom -80 až 95 % do roku 2050. 
Postupný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo by zvýšil energetickú bezpečnosť a 
znížil priemerné náklady na pohonné látky o 175 až 320 miliárd eur ročne. K ďalším 
súvisiacim výhodám patrí lepšia kvalita ovzdušia a verejného zdravia, ktorá by do roku 
2030 znížila náklady až o 27 miliárd ročne. Komisia okrem toho predstavila novú bielu 
knihu o doprave zameranú na konkurencieschopný dopravný systém, ktorý účinne 

                                                 
16 Ukazovateľ TMR zahŕňa kumulatívny objem primárnych materiálov, ktoré sa ťažia z prírody na 

účely využitia v hospodárskej činnosti krajiny. TMR predstavuje materiálový základ 
hospodárstva. Jeho súčasťou je ťažba na domácom území, ako aj požiadavky na zdroje v 
súvislosti s dovozom. 

17 „Further Benefits of Business Resource Efficiency“, Oakdene Hollins, 2011. 
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využíva zdroje. Stanovujú sa v nej ambiciózne ciele dekarbonizovať dopravu, vytvoriť 
skutočne jednotný európsky dopravný priestor a obmedziť závislosť na rope.  

Komisia v roku 2011 schválila balík legislatívnych návrhov na reformu spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktorého súčasťou je pevný záväzok výrazne zlepšiť riadenie 
prírodných zdrojov. Navrhované zmeny v prvom aj druhom pilieri SPP majú za cieľ 
lepšie integrovať environmentálne a klimatické výzvy na úrovni hospodárskych statkov a 
motivovať k udržateľnému hospodárskemu rozvoju vidieckych oblastí.  

Dokončenie vnútorného trh s energiami je podmienkou plnohodnotného naplnenia 
úsporného potenciálu skutočne integrovaného celoeurópskeho trhu s plynom a 
elektrinou, ktorý súvisí so zvýšením likvidity a hospodárskej súťaže. Integrácia trhu 
okrem toho zlepší energetickú bezpečnosť a zjednoduší integráciu nových zdrojov 
výroby energie z obnoviteľných surovín vďaka zväčšeniu vyrovnávacích oblastí. 
Zintenzívnenie cezhraničného obchodu s elektrinou a plynom môže zmierniť cenové 
maximá a zjednodušiť vstup nových aktérov na trh, čím dôjde k povzbudeniu inovácie a 
hospodárskej súťaže.  

Pre riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou je veľmi dôležité zaujať súdržnejší 
prístup vo vnútroštátnych politikách k problémom, ktoré zasahujú susedné krajiny. Pri 
tvorbe právnych predpisov na národnej úrovni a motivačných opatrení pre investície, a to 
aj v oblasti cien a daní, by sa mali dôkladne posúdiť vzťahy medzi jednotlivými 
nástrojmi, aby sa pre európske odvetvia a poskytovateľov služieb zabezpečil stabilný 
rámec investícií. Napríklad v sektore obnoviteľných energií by sa malo vyhýbať 
drastickým zmenám politiky, a to vrátane retroaktivity, aby sa predišlo zbytočným 
regulačným rizikám, ktoré oslabujú životaschopnosť výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov. Súčasné podporné schémy pre obnoviteľné energie by mali efektívnejšie 
využívať náklady. Úlohou je podporiť veľkovýrobu, umožniť účastníkom trhu znížiť 
náklady a integrovať obnoviteľné zdroje energie do skutočne európskeho trhu. 

Podľa akéhokoľvek budúceho scenára vývoja energetiky v celej Únii budú kľúčovú 
úlohu v hľadaní rovnováhy medzi ponukou a dopytom zohrávať energetické 
infraštruktúry. Preto sa musia európske elektrické rozvodné a plynové siete urýchlene 
zmodernizovať a rozšíriť. Nedávno bol predstavený návrh Komisie na nové nariadenie o 
energetickej infraštruktúre, ktorým sa nahradí súčasný rámec TEN-E18. Cieľom nového 
rámca je zabezpečiť, aby sa v rôznych regiónoch Únie do roku 2020 dokončili 
strategické energetické siete a skladovacie zariadenia. Pokiaľ ide o financovanie EÚ, 9,1 
miliárd eur, s ktorými sa počíta v návrhu o nástroji na prepojenie Európy, ktorý 
predložila Komisia, umožní odteraz do roku 2020 plnohodnotne uskutočniť 200-
miliardovú investíciu potrebnú na projekty infraštruktúry európskeho významu. 
Investícia bude mať výrazne priaznivý celkový dosah na HDP a zamestnanosť v období 
2011 – 2020 zvýšia HDP až o 0,4 HDP a prinesú vytvorenie 400 000 nových pracovných 
miest.  

Podľa štúdií o energetickej účinnosti a účinnosti využívania zdrojov lepšia výstavba a 
využívanie budov v EÚ by ovplyvnilo 42 % konečnej spotreby energie19, približne 35 % 

                                                 
18 KOM (2011) 658 z 19.10.2011. 
19 KOM(2007) 860 v konečnom znení, 21.12.2007. 
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emisií skleníkových plynov20 a viac ako 50 % všetkých vyťažených surovín21; zároveň 
by sa mohlo ušetriť až 30 % vody22. Stavebný sektor zamestnáva 8 % európskej 
pracovnej sily. Asi 230 tisíc ľudí pracuje v oblasti výroby a montáže izolácie. Keďže 
investície do energetickej účinnosti sa čiastočne financujú z energetických úspor, 
opatrenia štátu na odstránenie prekážok, ako napríklad sprístupnenie kapitálu a 
informácií, môžu dosiahnuť silný pákový účinok. V tejto súvislosti by rýchle prijatie 
navrhovanej smernice o energetickej účinnosti pomohlo priblížiť sa k cieľom stratégie 
Európa 2020, vytvoriť potrebné rámcové podmienky23 a umožniť členským štátom, aby 
si stanovili ciele účinnosti a do konca roka 2012 podali prvé správy. 

Takisto existuje priestor na zlepšenie využívania štrukturálnych fondov EÚ na 
energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje. Investície do udržateľnej energetiky môžu 
ďalej povzbudiť podporné mechanizmy EÚ ako ELENA (európsky nástroj miestnej 
pomoci v oblasti energie) a EEE-F (európsky nástroj energetickej účinnosti). Počiatočné 
investičné náklady na rekonštrukciu budov alebo podporu energetickej účinnosti vo 
verejnom sektore možno pokryť alebo mobilizovať zapojením poskytovateľov 
energetických služieb (ESCO). 

Rušenie dotácií na činnosti, ktoré škodia životnému prostrediu, zvyšuje účinnosť 
využívania zdrojov a posilňuje hospodársky rast. Neefektívne dotácie zastaraných 
technológií a podnikových štruktúr bránia investíciám do čistých energií alebo iných 
ekologických technológií. Zrušenie neefektívnych dotácií by mohlo byť zároveň 
dôležitým príspevkom k fiškálnej konsolidácii. Napríklad priame straty na príjmoch sa 
môžu blížiť k 0,5 % HDP EÚ (60 miliárd eur) a značné straty na životnej úrovni 
spôsobené narušením výberu pre spotrebiteľov sa odhadujú na 0,1 až 0,3 % HDP (12 až 
37 miliárd eur). Komisia požiadala členské štáty, aby v roku 2012 zistili, ktoré dotácie 
najvýznamnejšie škodia životnému prostrediu, a pripravili plán na ich postupné 
zrušenie24.  

Existuje veľký priestor pre pokrok v ekologickej daňovej politike, ktorá môže pomôcť 
čeliť dnešným aj zajtrajším výzvam spojeným so zmenou klímy, nedostatkom vody, 
energetickou bezpečnosťou a celkovou obmedzenosťou zdrojov. Ak sa ekologická 
daňová politika realizuje rozpočtovo neutrálnym spôsobom, v kombinácii s redukciou 
daňového zaťaženia práce zlepšuje rozdelenie zdrojov, a pritom podporuje 
zamestnanosť25. Tento posun by sa zjednodušil prijatím návrhu Komisie na revíziu 
smernice o zdaňovaní energie z roku 201126. Okrem toho lepšie ceny by pomohli 
stimulovať nové odvetvia a investície do ekologických technológií.  

V európskom semestri 2011 sa viacero odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkalo otázok 
súvisiacich s udržateľným rastom, napríklad fungovania energetických trhov a 

                                                 
20 KOM(2007) 860 v konečnom znení, 21.12.2007. 
21 KOM(2007) 860 v konečnom znení, 21.12.2007. 
22 KOM(2007) 414 v konečnom znení, 18.7.2007. 
23 KOM(2011) 370 z 22.6.2011. 
24 KOM(2011) 571 z 20.9.2011. 
25 Napríklad trvalé zníženie priemerného daňového zaťaženia práce o jedno percento by odhadom v 

dlhodobom horizonte zvýšilo mieru zamestnanosti v typickej krajine o 0,4 percenta. OECD 
(2006), OECD Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes: Policy Lessons from 
Reassessing the OECD Job Strategy, Paríž. 

26 KOM(2011) 169 z 13.4.2011. 
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hospodárskej súťaže, sieťových prepojení a účinnosti využívania zdrojov. Zatiaľ prvé 
ukazovatele svedčia o tom, že vo väčšine členských štátov sa pri uplatňovaní týchto 
odporúčaní dosiahol istý pokrok.  

3.4. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Priemyselná politika vo veku 
globalizácie 

Výrobné odvetvie zohralo hlavnú úlohu pri oživovaní z následkov hospodárskej krízy: 
produkcia sa počas krízy do začiatku roku 2009 zvýšila o 15 %. Napriek tomu 
hospodárske oživenie priemyslu EÚ v posledných mesiacoch stagnuje a dôvera podnikov 
opäť klesla na svoj historický priemer. Neistota o budúcnosti európskeho hospodárstva a 
zmätok súvisiaci s dlhovou krízou v eurozóne si vybrali svoju daň v podobe zníženia 
dôvery priemyslu. Vysoké ceny energií a pretrvávajúce ťažkosti s prístupom k financiám 
takisto nepriaznivo ovplyvňujú dynamiku oživenia. Napriek tomu je v súčasnosti 
európsky priemysel v lepšom stave, aby sa vyrovnal so spomalením, keďže od roku 2008 
sa znížil stav zásob a zvýšila produktivita.  

Hlavná iniciatíva o integrovanej priemyselnej politike vo veku globalizácie obsahuje 70 
kľúčových opatrení, z ktorých mnohé už Komisia realizuje. Napríklad zabezpečuje 
dôkladné posúdenie vplyvov svojich nových návrhov, ktoré majú zásadný význam pre 
konkurencieschopnosť a MSP. Ide o návrhy týkajúce sa kvót ETS na zníženie rizika 
presunu emisií CO2 a štvrtej smernice o kapitálových požiadavkách.  

Komisia zároveň navrhne konkrétne opatrenia na minimalizáciu regulačnej záťaže 
MSP, najmä mikropodnikov. Súčasťou plánovaných opatrení je možnosť výnimky pre 
mikropodniky a malé podniky zo súčasného acquis; lepšie zapojenie malých 
podnikateľov do tvorby návrhov právnej úpravy EÚ; zavedenie rozmeru mikrosubjektov 
do súčasného testu MSP a vytvorenie hodnotiacej tabuľky výnimiek a ľahších režimov 
pre MSP a mikrospoločnosti v návrhoch, ktoré Komisia predkladá v rámci novej právnej 
úpravy EÚ, ich prijatie zákonodarcom EÚ a vykonanie v členských štátoch.  

Vo februári 2011 bola preskúmaná iniciatíva „Small Business Act” pre Európu27 so 
zameraním na lepší prístup k financiám, priaznivejšie regulačné prostredie a pomoc MSP 
pri riešení problémov spojených s globalizáciou. Spomínaná pomoc MSP bola ďalej 
rozpracovaná do súvisiacich nadväzných opatrení, akým je aj nová stratégia na podporu 
zmedzinárodnenia MSP prijatá v novembri 201128. V preskúmaní sa opätovne 
zdôraznilo, že členské štáty by mali dať podnikateľskému prostrediu prioritné postavenie 
prijatím inteligentnej regulácie, rušením nepotrebných predpisov a povolení, zavedením 
jednoduchších postupov prostredníctvom elektronickej správy a obmedzením času 
potrebného na založenie nového podniku na 3 pracovné dni. 

Komisia do konca roku 2011 predstaví akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k 
financiám. Bude ho sprevádzať návrh na zjednodušenie prístupu k rizikovému kapitálu v 
celej Európe prostredníctvom pasu EÚ, ktorý umožní fondom rizikového kapitálu 
mobilizovať kapitál vo všetkých 27 členských štátoch na základe jedinej registrácie. 
Očakáva sa, že v prípade úspechu by táto iniciatíva mohla viesť k vytvoreniu 315 tisíc 
nových pracovných miest a k 100-miliardovému zvýšeniu HDP. Komisia sa bude snažiť 

                                                 
27 KOM(2011) 78 z 23.2.2011. 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
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eliminovať akékoľvek daňové politiky, ktoré znevýhodňujú cezhraničné kapitálové 
investície a znížiť administratívne bremeno.  

Zintenzívnenie hospodárskej súťaže v celej ekonomike si vyžaduje nielen horizontálne 
reformy, reformy sektorových tovarových trhov a trhov služieb a účinné presadenie 
pravidiel hospodárskej súťaže, ale aj celkový inštitucionálny rámec priaznivý pre 
hospodársku súťaž na všetkých úrovniach (EÚ, národnej, regionálnej a miestnej) s 
minimálnymi nákladmi pre členské štáty. Patrí k tomu aj efektívne pôsobenie orgánov 
pre hospodársku súťaž, sektorových regulačných orgánov a súdnych orgánov, ktoré sú 
poverené ochranou a podporou hospodárskej súťaže. Dobre fungujúci systém 
občianskeho súdnictva je kľúčovou súčasťou akéhokoľvek inštitucionálneho rámca 
priaznivého pre hospodársku súťaž a rast.  

V oblasti priemyselnej inovácie predstavila skupina na vysokej úrovni pre základné 
podporné technológie v júni 2011 svoju záverečnú správu, v ktorej uviedla konkrétne 
odporúčania týkajúce sa vývoja a rozšírenia týchto technológií29. Tieto technológie majú 
nesmierny trhový potenciál s ročnou mierou rastu do roku 2020 od 5 do 16 percent a 
zároveň poskytujú veľmi dôležitý presah do kľúčových nadväzujúcich priemyselných 
odvetví z hľadiska inovácie a rastu. Komisia v júni navrhla veľkú modernizáciu 
európskeho normalizačného systému30, ktorý má okrem iného zaviesť normy o službách 
do európskeho systému a vo väčšej miere umožniť uznávanie priemyselných špecifikácií 
IKT.  

Komisia predložila niekoľko sektorových iniciatív, akou je napríklad prijatie stratégie 
vesmírnej politiky31 zameranej na posilnenie európskeho sektora kozmického priestoru 
alebo opätovné spustenie procesu CARS 2132, ktorý bude príspevkom k stratégii EÚ v 
oblasti čistých a energeticky účinných vozidiel. Zavádzanie elektrických vozidiel má 
významný trhový potenciál, pričom sa očakáva rast z dnešných 100 tisíc hybridných 
vozidiel na milión v roku 2020 a trh s čisto elektrickými vozidlami má v roku 2020 
dosiahnuť 750 000 kusov. Komisia zároveň pokračuje v úsilí o riešenie obáv spojených s 
odvetviami náročnými na energiu, konkrétne zavedením programu pre udržateľný 
nízkouhlíkový priemysel (SILC) a podporou ultranízkouhlíkových výrobných 
technológií, ako aj vytvorením partnerstva verejného a súkromného sektora na 
povzbudenie inovácie v spracovateľských odvetviach náročných na energiu. 

Na základe prvých zistení je úsilie členských štátov uplatniť odporúčania pre jednotlivé 
štáty v tejto oblasti nerovnomerné. Uplatnenie odporúčaní z hľadiska prístupu MSP k 
financiám je skôr nedostatočné. O niečo lepšia je situácia v oblasti opatrení na zlepšenie 
podnikateľského prostredia, akými sú napríklad znižovanie administratívnej záťaže, 
zlepšovanie administratívnych kapacít alebo zefektívnenie systému súdnictva. Šesť z 
desiatich členských štátov, ktoré dostali odporúčanie zlepšiť podnikateľské prostredie, 
prijalo určité opatrenia, ale vo väčšine prípadov sú len čiastkové. 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 KOM(2011) 311 a KOM(2011) 315 z 1.6.2011. 
31 KOM (2011) 152 zo 4.4.2011. 
32 Prvé stretnutie opätovne obnovenej skupiny na vysokej úrovni sa konalo 10. novembra 2010.  
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3.5. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Program pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta 

Zvyšovanie úrovne zamestnanosti a zväčšovanie produktivity práce sú dva kľúčové 
zdroje rastu spolu s kapitálovými investíciami a inováciou. V súčasnosti je v EÚ 23 
miliónov nezamestnaných ľudí, čo zodpovedá 10 % obyvateľstva v produktívnom veku. 

Mierne zlepšovanie miery zamestnanosti EÚ od roku 2010 sa zastavilo. Z celkového 
počtu ľudí, ktorí hľadajú prácu, prekračuje podiel dlhodobo nezamestnaných 40 %, čo v 
porovnaní s úrovňou 30 % zaznamenaných pred dvomi rokmi predstavuje zvýšenie o 
jednu tretinu. V 12 z 15 členských štátov, pre ktoré sú k dispozícii údaje, žije zvýšený 
podiel ľudí v domácnostiach s veľmi nízkou zárobkovou intenzitou.  

Oživenie bez pracovných miest so sebou nesie nielen významné hospodárske a sociálne 
náklady, ale zároveň signalizuje štrukturálne nedostatky na trhu práce, čo oslabuje 
potenciál rastu v strednodobom aj dlhodobom meradle. Hospodárske oživenie spomaľuje 
nesúlad medzi žiadanými a ponúkanými schopnosťami a nedostatok pracovných síl. Od 
polovice roka 2009 sa začal zvyšovať počet neobsadených pracovných miest, a pritom 
nezamestnanosť neklesá. Táto skutočnosť aspoň v niektorých sektoroch a regiónoch 
poukazuje na nesúlad na trhu práce, ktorý spôsobujú nevhodné schopnosti alebo 
obmedzená mobilita. 

Politiky celoživotného vzdelávania sú kľúčovo dôležité na to, aby ľudia získali správne 
schopnosti pre trh práce. V roku 2000 malo 22 % nezamestnaných v EÚ vysokú 
kvalifikáciu a 29 % malo nízku kvalifikáciu. V roku 2010 to bolo naopak. Do roku 2020 
si bude 35 % pracovných miest vyžadovať vysokú úroveň kvalifikácie a dopyt po 
pracovnej sile s nízkou kvalifikáciou poklesne o12 miliónov pracovných miest. 
Dosiahnuté vzdelanie však v súčasnosti zaostáva za čoraz vyššími požiadavkami na 
schopnosti pri ponúkaných pracovných miestach. Jeden zo siedmich mladých ľudí (14,4 
%) vo veku 18 až 24 rokov v EÚ dnes opúšťa vzdelávací systém s nižším sekundárnym 
vzdelaním a nezúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní ani odbornej príprave (ľudia, ktorí 
predčasne ukončia školskú dochádzku), pričom mnohí z nich majú kvalifikáciu, ktorá 
nevyhovuje požiadavkám trhu práce. Okrem toho viac ako jedna pätina všetkých detí 
nedosahuje základnú úroveň čitateľskej a matematickej gramotnosti (referenčný vek 15 
rokov).  

Politické opatrenia na riešenie týchto úloh sa tvoria v rámci hlavnej iniciatívy pod 
názvom Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Práce dobre pokračujú, 
pokiaľ ide o 13 kľúčových opatrení, akým je napríklad tzv. prehľad zručností EÚ 
zameraný na zlepšenie informovanosti pre uchádzačov o zamestnanie, pracujúcich, 
spoločnosti a/alebo verejné inštitúcie poskytovaním aktualizovanej prognózy ponuky 
schopností a dopytu na trhu práce až do roku 2020, ktorý je naplánovaný na október 
2012, ale aj pokiaľ ide o sektorové iniciatívy predpokladané v rámci hlavnej iniciatívy, 
ako napríklad akčný plán pre pracovníkov zdravotníctva.  

V súčasnosti sa pripravujú legislatívne návrhy o preskúmaní pracovného práva EÚ. 
Sociálni partneri súhlasili, že budú rokovať o revízii smernice o pracovnom čase. V 
nasledujúcich týždňoch sa očakáva prijatie balíka dvoch legislatívnych návrhov, ktoré sa 
týkajú vysielania pracovníkov. V prvej polici roku 2012 sa očakáva odporúčanie Rady 
podporovať neformálne a informálne vzdelávanie a od októbra 2012 bude on-line 



 

SK 15   SK 

sprevádzkovaný praktický nástroj, ktorý bude občanom pomáhať zaznamenávať si 
schopnosti, ktoré získali počas pracovného života a inými skúsenosťami. V druhej 
polovici roku 2012 Komisia uverejní oznámenie, v ktorom obšírne rozoberie riešenie 
otázok kvalifikácie.  

3.6. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Mládež v pohybe 

Súčasná situácia na trhu práce je zvlášť kritická pre mladých ľudí, na ktorých sa 
vzťahuje miera nezamestnanosti vyše 20 %, čo je v porovnaní s celkovým obyvateľstvom 
dvojnásobok. Okrem toho mladí ľudia boli neprimerane zasiahnutí znížením počtu 
stálych pracovných miest vinou krízy a hoci sú v nadmernej miere zastúpení medzi 
pracovníkmi najímanými na dobu určitú, tento nedávny nárast takýchto úväzkov im 
nepriniesol žiadny významný prospech. 

V rámci hlavnej iniciatívy Mládež v pohybe sa začalo pracovať na všetkých opatreniach 
politík. Niektoré kľúčové opatrenia boja proti nezamestnanosti mladých ľudí sa už začali 
realizovať, ako napríklad kampaň na zvyšovanie povedomia pod názvom Youth@work, 
ktorá sa zameriava na budovanie kontaktov medzi mladými ľuďmi a malými podnikmi 
(MSP), alebo európsky monitor voľných pracovných miest, v ktorom sa zhromažďujú 
aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a môže slúžiť aj ako nástroj 
včasného varovania v prípade prekážok a nedostatkov na pracovnom trhu.  

Pokiaľ ide o vzdelávanie, 7. júna 2011 bolo prijaté odporúčanie Rady o politikách 
zameraných proti predčasnému ukončovaniu vzdelávania a odbornej prípravy, v ktorom 
sa pre členské štáty stanovil rámec súdržných a komplexných politík založených na 
faktoch, ktoré sa zameriavajú na boj proti predčasnému ukončovaniu školskej 
dochádzky. Teraz by sa malo prikročiť k jeho uplatneniu. 

Okrem toho v októbri 2011 Komisia prijala oznámenie o modernizácii systémov 
vyššieho vzdelávania, ktorého súčasťou je návrh nástroja záruk za študentskú pôžičku 
pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus zameraný na zlepšenie 
mobility magisterských študentov po celej Európe. 

Cieľom európskeho rámca pre zamestnanosť mladých ľudí je zabezpečiť solídnu 
koordináciu politík na európskej úrovni podľa spoločných zásad flexiistoty. Tento rámec 
je postavený na štyroch pilieroch. 1) Pomoc pri hľadaní prvého miesta na začiatku 
kariéry; 2) Podpora ohrozenej mládeže; 3) Adekvátne sociálne bezpečnostné siete pre 
mladých ľudí; 4) Podpora mladých podnikateľov a samostatne zárobkovo činných. Ako 
súčasť rámca Komisia navrhla členským štátom, aby zasiahli v týchto konkrétnych 
oblastiach: iniciatíva na ochranu mládeže (Youth Guarantees), aby do 4 mesiacov po 
ukončení školskej dochádzky mali všetci mladí ľudia prácu, ďalej sa vzdelávali alebo sa 
zapojili do aktivačných opatrení; zmluva na dobu neurčitú, aby sa znížila miera 
segmentácie trhu práce; sociálna pomoc a pomoc v nezamestnanosti pre mladých ľudí, 
kde má každý dané povinnosti. V súvislosti s pripravovanou iniciatívou Príležitosti pre 
mladých, ktorú Komisia predstaví do konca tohto roka, bude potrebné podniknúť ďalšie 
kroky na podporu prechodu na trh práce, poskytovanie ďalších stáží a podnecovanie 
mobility.  
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3.7. Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Európska platforma proti 
chudobe 

Okrem toho, že posilňovanie inkluzívnych trhov práce a spoločností je samo o sebe 
hodnotným cieľom, má dosah na rast prostredníctvom lepších výsledkov trhu práce, 
zvýšeného celkového dopytu a posilnenej dôvery. Tieto tri oblasti sú zároveň tromi 
závažnými prekážkami plnohodnotného oživenia.  

V tých niekoľkých krajinách, pre ktoré sú k dispozícii údaje zohľadňujúce hospodársku 
krízu, sa disponibilný príjem domácností výrazne znížil33. Navyše existujú dôkazy, že 
príjmová chudoba, najmä chudoba detí, a drastická materiálna deprivácia predstavujú v 
niekoľkých členských štátoch čoraz väčší problém. So zvyšovaním podielu dlhodobo 
nezamestnaných a skončením podpory v nezamestnanosti existuje riziko prudkého 
poklesu disponibilného príjmu u osôb s nízkym príjmom.  

Spotreba u ľudí s nízkym príjmov býva vysoká, keďže väčšinu z toho, čo zarobia, musia 
minúť na základné tovary a služby. Z tohto dôvodu akékoľvek ďalšie znižovanie v 
najnižšej príjmovej vrstve môže mať dlhodobý dosah na domáci dopyt, a teda aj na rast34. 
Preto je veľmi dôležité umožniť spotrebiteľom robiť optimálne spotrebiteľské voľby, a 
tak zmaximalizovať svoje životné podmienky.  

Pracuje sa na 10 kľúčových opatreniach hlavnej iniciatívy pod názvom Platforma proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Niektoré sa už začali realizovať tento rok, napríklad 
nový európska agenda v oblasti integrácie na podporu úsilia členských štátov 
zameraného na aktívne zapojenie občanov tretích krajín do našich spoločností alebo 
rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov. 

V októbri 2011 bola prijatá iniciatíva sociálneho podnikania a v nasledujúcich mesiacoch 
sa začnú realizovať jej kľúčové opatrenia: nový rámec pre sociálne investičné fondy, 
nová investičná priorita pre sociálne podniky v navrhovaných štrukturálnych fondoch 
alebo pripravovaný návrh nariadenia o štatúte európskych nadácií.  

V najbližších mesiacoch sa plánuje prijatie bielej knihy o dôchodkoch, ktorá sa zaoberá 
udržateľnosťou a primeranosťou dôchodkov v pokrízovom kontexte. 

Na účely boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu by sa mala uskutočniť 
modernizácia systémov sociálnej ochrany v súlade so spoločnými zásadami aktívneho 
začleňovania. Ide predovšetkým o verejné služby, ktoré sú rozhodujúcim prvkom 
podpory integrácie do trhu práce a sociálneho začlenenia. Kľúčovú úlohu pri znižovaní 
osobných výdavkov, a teda k zvýšeniu disponibilného príjmu, má aj prístup k efektívnym 
a cenovo dostupným službám, ktorý zmierňuje príjmovú chudobu a nerovnosť35. Podľa 
štúdie OECD o verejne poskytovaných službách by sa pripísaním verejných služieb do 
príjmov domácností výrazne znížili odhady chudoby. Miera ohrozenia chudobou značne 

                                                 
33 Napríklad o viac ako 15 % v strednej príjmovej vrstve v Litve a Lotyšsku, o 8 % v Estónsku a o 

2–4 % v Španielsku, Írsku a Spojenom kráľovstve. 
34 MMF (2011): World Economic Outlook Report 2011, Global Prospects and Policies, 

Washington.  
35 Pozri OECD (2011) The impact of publicly provided services on the distribution of resources; 

správa pre Európsku komisiu  
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klesá, a to v prípade použitia kolísavej hranice chudoby o takmer 40 % a v prípade 
použitia pevnej hranice takmer o 80 %. Preto by mali naturálne dávky spolu potenciál 
znížiť rozdiel medzi chudobnými a bohatými v priemere o 80 %. 

Medzi 30 miliónmi Európanov vo veku viac ako 18 rokov, ktorí nemajú bankový účet, sa 
odhaduje, že asi 6,4 milióna v skutočnosti nemôže mať bankový účet alebo nemá odvahu 
si oň požiadať36. Situácia v EÚ z hľadiska bankových účtov je veľmi rôznorodá, 
napríklad v Bulharsku a Rumunsku nemá bankový účet asi polovica opýtaných. 
Spotrebitelia, ktorí nevyužívajú banky, sa pravdepodobnejšie stretávajú s problémami v 
súvislosti so zamestnaním, prenájmom nehnuteľností a príjmom výplaty alebo dávok a 
musia platiť vyššie poplatky za transakcie. V odporúčaní Komisie o prístupe k 
základnému platobnému účtu37 sa uvádzajú podrobnosti o opatreniach potrebných na 
odstránenie finančného vylúčenia.  

Cena a kvalita bývania kľúčovým spôsobom určujú životný štandard a pohodlie, a to 
najmä v prípade najohrozenejších skupín obyvateľstva. Jasne o tom vypovedajú 
ukazovatele EÚ o cene bývania a zhoršených podmienok bývania38. Až 38 % ľudí 
žijúcich na hranici chudoby vynaložilo v roku 2010 viac ako 40 % svojho disponibilného 
príjmu na bývanie – čo je vyše šesťkrát viac ako zvyšok obyvateľstva (6 %)39. Zároveň 
dosiahol podiel nákladov na bývanie v rámci celkového disponibilného príjmu 32 % a 
viac pre polovicu ľudí ohrozených chudobou, zatiaľ čo pre zvyšok obyvateľstva je to 
16 %. Pri podrobnejšej analýze nákladov na bývanie sa zistilo, že prenájmy a úroky za 
hypotéku tvoria len asi 30 % celkových hrubých nákladov na bývanie, kým ostatné 
prvky, ako opravy, údržba, energie a iné náklady rôzneho druhu tvoria až 70 %40. Podľa 
prieskumu Komisie uskutočneného v oblasti rodinných rozpočtov predstavujú bývanie, 
voda, elektrina, plyn a ďalšie energie 27,7 % spotreby domácnosti, a teda najväčšiu 
zložku výdavkov domácností.  

Dôsledky nákladov na bývanie, najmä verejných služieb, na mieru chudoby sú značné: 
Ak sa stanovuje disponibilný príjem po odpočítaní nákladov na bývanie, podiel ľudí v 
celej EÚ s príjmom nižším ako 60 % (nového) priemeru sa v roku 2007 zvýšil zo 16 % 
na 22 %41. To poukazuje na dôležitosť úplnej implementácie smernice 2009/72/ES o 
spoločných pravidlách vnútorného trhu s elektrinou vrátane článku 3 ods. 8 o potrebe 
riešiť energetickú chudobu. 

3.8. Chýbajúce prepojenia a nedostatky 

3.8.1. Lepšie využívanie jednotného trhu 

V posledných dvoch desaťročiach predstavovali vytvorenie vnútorného trhu a otvorenie 
hraníc dve z najdôležitejších súčastí hybnej sily európskeho rastu. Odhadovaný vplyv 
integrácie jednotného trhu v EÚ v období rokov 1992 – 2006 predstavuje 2,75 milióna 

                                                 
36 Správa o európskej finančnej integrácii 2008, SEK(2009) 19 v konečnom znení z 19.1.2009. 
37 K(2011) 4977 z 18.7.2011. 
38 Podrobnejšiu analýzu nájdete v podpornom dokumente k Spoločnej správe o sociálnej ochrane a 

sociálnom začlenení, v oddiele 5.2.  
39 Podskupina pre ukazovatele v rámci Výboru pre sociálnu ochranu súhlasila so 40-percentnou 

hranicou ako ukazovateľom neudržateľného zaťaženia nákladmi na bývanie.  
40 Pozri správu o sociálnej situácii v EÚ v roku 2009, oddiel 3.2.1. 
41 Pozri Správu o sociálnej situácii v EÚ v roku 2009, obr. 69, s. 138. 
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ďalších pracovných miest a rast HDP o 2,1 %. Vnútroeurópsky trh dnes tvorí 17 % 
svetového obchodu s tovarom, resp. 28 % svetového obchodu so službami. Odhaduje sa, 
že na každých 1000 eur vytvorenej hodnoty v niektorom členskom štáte získajú iné 
členské štáty EÚ prostredníctvom obchodu asi 200 eur. 

V akte o jednotnom trhu z apríla 2011 sa stanovilo 12 nástrojov, tzv. pák, ktoré sú 
určené na dokončenie a ďalšie prehĺbenie vnútorného trhu v oblastiach, ako je prístup k 
financiám, občianska mobilita, verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie, práva 
duševného vlastníctva, práva spotrebiteľov, služby, siete, jednotný digitálny trh, dane, 
regulačné prostredie pre podnikateľov, sociálne podniky a sociálna súdržnosť. Komisia 
už predstavila niekoľko z 12 kľúčových legislatívnych návrhov v rámci aktu o jednotnom 
trhu a do konca roka predloží aj zvyšné (okrem navrhovaných právnych predpisov o 
elektronických podpisoch, elektronickej totožnosti a elektronickom overovaní 
totožnosti). Tieto návrhy by mali všetky odsúhlasiť Európsky parlament a Rada do konca 
roku 2012, aby čím skôr celá EÚ pocítila ich praktický prínos.  

Implementácia aktu o jednotnom trhu je kľúčovo dôležitá pre vytvorenie priaznivého 
prostredia pre európske podniky, najmä MSP, ako aj pre obnovu a posilnenie dôvery 
spotrebiteľov a pracovníkov, aby s dôverou využívali príležitosti jednotného trhu. 
Výročná hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov, ktorú pripravuje Komisia, 
monitoruje trhy z celého hospodárstva a prispieva k zisteniu, ktoré trhy pre spotrebiteľov 
nefungujú. Obchod so službami je už dnes rozsiahly: Predstavuje viac ako polovicu 
celosvetového obchodu so službami a viac ako polovicu z toho tvorí obchod na 
jednotnom trhu. Jednotný trh služieb však ešte nerozvinul svoj potenciál v plnej miere. 
Hoci služby zodpovedajú vyše dvom tretinám HDP a zamestnanosti EÚ, služby naďalej 
tvoria len asi jednu pätinu obchodu v rámci EÚ. Prekážkam jednotného trhu služieb 
možno čiastočne pripísať zodpovednosť za nízku intenzitu hospodárskej súťaže, ktorá 
následne vplýva na produktivitu.  

Preto stále existuje široký potenciál vnútorného trhu, ktorý by mohol priniesť ďalší rast a 
pracovné miesta. V európskom semestri 2011 za najviac odporúčaní pre jednotlivé 
členské štáty zameraných na štrukturálne politiky týkalo sektora služieb. Štátom boli 
adresované výzvy, aby zintenzívnili implementáciu smernice o službách42, odstránili 
neopodstatnené prekážky vstupu na trh a ešte viac otvorili slobodné povolania. Smernica 
o službách pokrýva široké spektrum hospodárskych aktivít, ktoré tvoria asi 45 % 
hospodárstva EÚ vrátane veľkých sektorov ako maloobchod, stavebníctvo, obchodné 
služby, cestovný ruch a väčšina regulovaných povolaní. Podľa umiernených odhadov by 
mohla viesť k rastu až o 1,5 % HDP. Zatiaľ to v členských štátoch vyzerá na 
nerovnomerný pokrok, a to v závislosti od odporúčaní – niekde sa vyvíja určité reformné 
úsilie, zatiaľ čo inde nenastal vôbec žiadny pokrok.  

Na plnohodnotné využitie potenciálu smernice je teraz potrebné presunúť pozornosť z 
dodržiavania na posilnenie konkurencieschopnosti. Komisia bude pokračovať v analýze 
kvality implementácie smernice a pokiaľ to bude potrebné, prijme formálne opatrenia na 
jej presadenie. Komisia navyše v roku 2012 predloží dodatočné opatrenia na prehĺbenie 
jednotného trhu služieb.  

                                                 
42 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na 

vnútornom trhu. 
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Okrem súčasného rozsahu pôsobnosti smernice o službách existujú ďalšie sektory s 
významným potenciálom rastu. Napríklad v zdravotníctve a sociálnych službách v 
období rokov 2000 – 2009 vzniklo 4,2 milióna pracovných miest, čo je viac ako štvrtina 
z celkového počtu pracovných miest vytvorených v danom období. Zodpovedá to 10 % 
všetkých pracovných miest v krajinách ako Dánsko, Fínsko, Holandsko a Švédsko a 5 % 
celkovej hospodárskej produkcie. Starnutie zvýši nároky na takéto služby, ich rozvoj by 
sa preto mal podporovať. Je potrebné riešiť otázky ako nedostatok kvalifikovaného 
personálu v sektore v niekoľkých členských štátoch, obmedzená sloboda usadiť sa v 
dôsledku rôznych neopodstatnených a neprimeraných obmedzení a ťažkosti s uznávaním 
odbornej kvalifikácie v zahraničí, čo nepriaznivo vplýva na tieto a ďalšie odvetvia 
vrátane vzdelávania, stavebníctva, výroby a obchodných služieb. 

Rastúca nezamestnanosť v členských štátoch podnieti odborníkov, aby hľadali 
príležitosti v iných členských štátoch43, čím sa zmenila vzory mobility v Európskej únii. 
Pripravovaná modernizácia právnych predpisov EÚ, ktorou sa zjednoduší uznávanie 
odbornej kvalifikácie44, bude reakciou na potreby členských štátov, ktoré sú vystavené 
čoraz väčšiemu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, a pritom zmierni tlak 
nezamestnanosti. 

Politiky, ktoré zabezpečujú právny rámec prevádzkovania služieb všeobecného záujmu 
(štátna pomoc a verejné obstarávanie) a zaručujú, že konkurencieschopnosť a 
liberalizácia idú ruka v ruke s rešpektovaním sociálnych práv pracujúcich a občanov, 
posilnia dôveru voči jednotnému trhu u všetkých účastníkov. 

                                                 
43 Podľa nedávnych prieskumov Eurobarometra 28 % občanov EÚ zvažuje prácu v zahraničí. 
44 Smernica 2005/36/ES. 
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Rámček č. 1: Implementácia smernice o službách 

Implementácia smernice o službách znamená kľúčový míľnik v zlepšovaní fungovania 
jednotného trhu služieb. Smernica viedla k zrušeniu nesmierneho počtu obmedzení. Dva roky po 
uplynutí konečného termínu na implementáciu smernice už vidno mnohé pozitívne výsledky. 
Boli zrušené stovky diskriminačných, neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek 
(napríklad povolenia, colné tarify alebo testy hospodárskych potrieb). Väčšina členských štátov 
zriadila operatívne jednotné kontaktné miesta.  

Celý potenciál smernice sa však zrealizuje až vtedy, keď všetky členské štáty dokončia práce 
potrebné na jej plnohodnotnú implementáciu. To sa zatiaľ nestalo. Na plnohodnotné využitie 
potenciálu smernice je potrebné presunúť pozornosť z dodržiavania na posilnenie 
konkurencieschopnosti.  

24 z 27 členských štátov prijalo všetky potrebné právne predpisy. V Rakúsku, Nemecku a Grécku 
sú práce v konečnom štádiu, ale jeden alebo viac zákonov ešte nebolo prijatých. Komisia sa 27. 
októbra 2011 rozhodla podať podnet na tieto členské štáty Súdnemu dvoru pre nedodržanie 
právnych predpisov EÚ45. V roku 2011 Komisia pomáhala tým členským štátom, ktoré 
prejavovali výrazné príznaky nesprávnej alebo neúplnej implementácie smernice o službách, aby 
sa ich implementácia zlepšila46. Komisia bude pokračovať v analýze kvality implementácie 
smernice so všetkých členských štátoch a pokiaľ to bude potrebné, prijme formálne opatrenia na 
jej presadenie. 

Operatívne jednotné kontaktné miesta (JKM) sú v súčasnosti zriadené v 24 z 27 členských 
štátoch. Tri členské štáty meškajú: Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Fungovanie súčasných 
JKM sa však musí výrazne zlepšiť. Najdôležitejšie medzery sa týkajú miery dostupnosti 
elektronických postupov (t. j. možnosť vyplniť administratívne formality on-line). Len v tretine 
členských štátov možno významný počet postupov uskutočniť prostredníctvom JKM on-line47. V 
Bulharsku, Írsku a na Malte sa uskutočňovanie postupov on-line v JKM ešte vôbec neposkytuje; 
v deviatich členských štátoch možno on-line spracovať len veľmi malý počet postupov48. Vo 
väčšine členských štátov je pre používateľov zo zahraničia aj naďalej veľmi zložité využívať 
JKM, a to čiastočne z jazykových dôvodov (napríklad vo Francúzsku, v Maďarsku, Rakúsku a 
Taliansku sú JKM dostupné len v úradnom jazyku daného štátu), ale aj z technických príčin. 
Väčšina členských štátov totiž naďalej akceptuje len vnútroštátne nástroje na podpis žiadosti 
alebo elektronického preukazovania totožnosti. JKM je vo všeobecnosti potrebné celkovo 
používateľsky zjednodušiť a mali byť lepšie reagovať na potreby podnikateľov. 

Ako súčasť úsilia o zlepšenie implementácie smernice o službách v roku 2012 bude Komisia 
riešiť rôzne problémy, ktoré sa zistili počas vzájomného hodnotenia uplatňovania smernice. Ešte 
stále existujú významné prekážky cezhraničného poskytovania služieb, a to napríklad z hľadiska 
špecifických požiadaviek, ktoré členské štáty spájajú s vlastníctvom akcií v podnikoch alebo 
ktoré obmedzujú možnosť výberu právnej formy podnikov služieb. Okrem toho zo skutočnosti, 
že členské štáty široko využívajú možnosť vyhradiť niektoré služby pre určitých 
prevádzkovateľov s osobitnou kvalifikáciou, vyplývajú praktické ťažkosti, a to najmä z hľadiska 
cezhraničného obchodu. Medzi poskytovateľmi služieb, ktorí používajú širokopásmové, 

                                                 
45 IP/11/1283 z 27.10.2011. 
46 Uskutočnili sa stretnutia s Bulharskom, Cyprom, Gréckom, Litvou, Lotyšskom a Portugalskom. 
47 Česká republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Luxembursko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a 

Spojené kráľovstvo. 
48 Cyprus, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko. 
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energetické a dopravné infraštruktúry, by sa mala podporovať hospodárska súťaž. Je potrebné 
zabezpečiť spravodlivý prístup k distribučným sieťam, ako aj zjednodušiť príchod nových 
účastníkov, aby sa znížili ceny verejných služieb. Odstránením nepotrebných obmedzení 
otváracích hodín maloobchodníkov sa môžu prilákať nové investície a zvýšiť spotreba. Toto 
úsilie by mala doplniť plnohodnotná implementácia tretej poštovej smernice. 

3.8.2. Maximalizácia dosahu fondov EÚ 

V súčasnej hospodárskej situácii Komisia zdôrazňuje, že súčasné rozpočtové zdroje EÚ 
je potrebné využívať na maximum a zaviesť zreformovaný viacročný finančný rámec, 
ktorý by zabezpečil dôslednejšiu podporu cieľom stratégie Európa 202049.  

Súčasné rozpočtové riadky majú veľký potenciál značne naštartovať rast v EÚ. Rôzne 
rozsiahle investície z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (KF a 
EFRR) zamerané najmä na zlepšenie životného prostredia, dopravnej infraštruktúry, 
energetiky a širokopásmového pripojenia môžu mať priamy dosah na rast a 
zamestnanosť. Popri týchto priamych investíciách EFRR poskytuje užitočnú podporu 
podnikateľom, investície do podnikov, inovácie a výskumu a IKT pre podniky. Európsky 
sociálny fond (ESF) sa zameriava na štyri prioritné oblasti: zamestnanosť s osobitným 
dôrazom na zamestnanosť znevýhodnených skupín a mladých ľudí, spôsobilosti a 
celoživotné vzdelávanie, zlepšovanie prispôsobivosti trhu práce a podporu sociálneho 
začleňovania. V mnohých prípadoch táto podpora zohľadňuje odporúčania dané 
členským štátom v súvislosti so stratégiou Európa 2020.  

Aby sa zlepšil potenciál produkovať rast, ktorý umožňujú štrukturálne fondy, členské 
štáty by mali zmenou priorít financovania nasmerovať podporu k odporúčaniam pre 
jednotlivé krajiny alebo k tým oblastiam, ktoré majú vysoký potenciál rastu, a pritom 
využiť flexibilitu svojich programov. V niektorých prípadoch môže byť 
preprogramovanie nevyhnutné, ak by intenzívnejšie a skoršie využitie prostriedkov EÚ 
mohlo priaznivo podporiť zdroje rastu. Medzi opatrenia na podporu rastu patria tieto: 

– Zlepšovanie likvidity MSP vo finančne oklieštenom bankovom prostredí 
intenzívnejším využívaním finančných nástrojov JEREMIE (úverov, záruk a 
rizikového kapitálu); 

– Navýšenie investícií do energetickej účinnosti budov (podobne ako sa to udialo 
vo Francúzsku). To by takisto pomohlo zabezpečiť pracovné miesta v sektore 
výstavby, ktorý kríza prudko zasiahla a ktorý má značnú nevyužívanú kapacitu.  

– Zvýšenie účinnosti využívania zdrojov prostredníctvom investícií do eko-
inovácií, obnoviteľných energií a environmentálnych technológií; 

– Zrýchlenie veľkých projektov v konvergenčných regiónoch (podobne ako sa to 
udialo v Grécku); 

– Vypracovanie zoznamu prioritných projektov na zrýchlený postup, ktoré sú 
pripravené na realizáciu a môžu priamo prispieť k rastu, aby nahradili programy 

                                                 
49 Pozri aj stanovisko Výboru regiónov 12. októbra 2011 o úlohe regionálnych a miestnych orgánov 

pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. 
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s podstatne nižším výkonom, ako je ich potenciál. Komisia je pripravená v 
tomto procese pomôcť, ako to už robí v prípade Grécka a Rumunska; 

– Zrýchlenie využívania dostupných prostriedkov tak, že sa zmenší počet priorít v 
programoch, a to s cieľom zlepšiť podmienky rastu a znížiť regionálne rozdiely, 
ako sa nedávno dohodlo s Talianskom v rámci akčného plánu pre súdržnosť. 

V každom prípade by členské štáty mali do konca roka 2012 podať správy50 o výkone a 
výsledkoch, ako aj o pokroku v dosahovaní cieľov politiky súdržnosti a jej prínose k 
stratégii Európa 2020.  

Na podporu vyplatenia nevyužitých prostriedkov v čase fiškálnych obmedzení 
Komisia 1. augusta 2011 navrhla zvýšiť mieru spolufinancovania, aby sa niektoré z 
najviac problémových ekonomík EÚ opäť znormalizovali. V rámci návrhu by sa Grécku, 
Írsku, Portugalsku, Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku sprístupnili vyššie miery 
spolufinancovania zo strany EÚ s cieľom podporiť v každej z týchto krajín rast a 
projekty, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť. Celkovo by maximálny očakávaný vplyv 
dosiahol 2 884 milióna eur. Rade a Európskemu parlamentu je adresovaná výzva, aby 
tento návrh urýchlene prijali ešte pred koncom roka. 

Komisia značne pokročila v príprave podrobného návrhu budúceho rozpočtu EÚ, ktorý 
by mal byť prispôsobený na stimulovanie rastu a nových pracovných miest v súlade so 
stratégiou Európa 2020. V súvislosti s Nástrojom na prepojenie Európy a politikou 
súdržnosti, spoločnou poľnohospodárskou politikou a rozvojom vidieka sa prijali sa 
podrobné návrhy, pričom ďalšie návrhy sú pred schválením, napr. Horizont 2020. Tieto 
právne základy budú sprevádzané rámcami politík, ako sú napríklad zrevidované 
usmernenia pre transeurópsku dopravu a energetiku, a začiatkom roka 2012 k nim 
pribudnú dva strategické rámce Spoločenstva, z ktorých jeden sa týka fondov pre 
zdieľané hospodárenie51 a druhý výskumu a inovácií. V týchto rámcoch sa stanovia tieto 
oblasti prioritnej podpory EÚ a lepšie sa skoordinujú rôzne programy financovania EÚ.  

Kľúčovým prvkom návrhov viacročného finančného rámca (VFR) je potreba zabezpečiť 
z rozpočtu EÚ účinné investície podporujúce rast. Návrhy v oblasti politiky súdržnosti v 
odozve na tieto ciele obsahujú niekoľko kľúčových prvkov, ktorými sú mechanizmy 
tematického zamerania priorít stratégie Európa 2020, koncentrácia zdrojov a nové 
ustanovenia o podmienkach, ktoré zaručia, že financovanie EÚ bude zamerané na 
výsledky a bude výrazne motivovať členské štáty, aby zabezpečili riadne naplnenie 
cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti rastu a zamestnanosti. S každým členským štátom 
sa uzatvoria dohody o partnerstve, ktorými sa zabezpečí vzájomné posilnenie 
vnútroštátneho financovania a financovania EÚ. 

V rámci príprav na implementáciu Nástroja na prepojenie Európy v nasledujúcom 
viacročnom finančnom rámci Komisia navrhla, aby sa pilotná fáza iniciatívy 
projektových dlhopisov, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, uskutočnila v októbri, a 
to v sume 230 miliónov eur. Snahou tejto iniciatívy je mobilizovať investície 
v oblastiach, ktoré podporia rast a vytvoria pracovné miesta. Rozsiahle a naliehavé 
potreby investícií do infraštruktúry v spojení s dlhým časom potrebným na prípravu 

                                                 
50 Podľa súčasných pravidiel sa požadujú národné strategické správy. 
51 EFRR, ESF, Kohézny fond, Fond pre rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka. 
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projektov si vyžadujú okamžité riešenie nedostatočného financovania. V časoch 
obmedzených verejných rozpočtov sú inovatívne riešenia naliehavo potrebné na 
mobilizáciu väčšieho podielu súkromných úspor a na zlepšenie rozsahu finančných 
nástrojov, ktoré sú dostupné pre projekty v oblasti energetiky, dopravy a IKT. 
Obmedzené možnosti na získanie finančných prostriedkov pre projekty v oblasti 
infraštruktúry si vyžadujú alternatívne zdroje dlhového financovania. V norme pre 
infraštruktúrne projekty s komerčným potenciálom by sa mali kombinovať fondy EÚ 
spolu s odvetvím kapitálového trhu a bankovým sektorom, najmä prostredníctvom 
Európskej investičnej banky (EIB) ako finančného orgánu EÚ, ktorý bol založený 
zmluvou. 

3.8.3. Využívanie potenciálu celosvetového trhu 

Jadro hospodárstva EÚ naďalej spočíva v jednotnom trhu, ale podiel obchodu na tvorbe 
rastu ešte nikdy nebol tak vysoký ako v súčasnosti: v roku 2010 pochádzalo približne 
25 % rastu EÚ z medzinárodného obchodu. V krátkodobom meradle dôjde k väčšine 
hospodárskeho rastu mimo Európy. Do roku 2015 sa 90 % budúceho hospodárskeho 
rastu prakticky vytvorí mimo Európy. Potenciál rastu EÚ bude závisieť od schopnosti 
využiť prínos tohto rastu. Na druhej strane najrýchlejšie rastúce trhy sú menej otvorené 
ako EÚ. 

Európa má stabilné vonkajšie hospodárske vzťahy. EÚ bude pokračovať v ich pestovaní 
so všetkými partnermi, najmä s rozvojovými krajinami, a prispôsobovať ich novým 
okolnostiam. Najväčšími obchodnými partnermi EÚ sú USA a Čína. EÚ vytvorila so 
strategickými partnermi nové rozsiahle nástroje (s USA vytvorila Transatlantickú 
hospodársku radu ako príklad spolupráce v oblasti elektrických vozidiel; s Čínou 
prebieha hospodársky a obchodným dialóg na vysokej úrovni ako príklad v oblasti 
inovácií). Z ázijskej oblasti pochádzajú najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta. Jeho 
potenciálna hospodárska integrácia rýchlo pokračuje a zámerom EÚ je napojiť sa na 
tento potenciál a využiť ponúkané príležitosti. Kľúčovou súčasťou stratégie EÚ je 
dohoda o voľnom obchode s Indiou. Ázia nie je len veľmi dôležitým vývozným trhom, 
ale aj základným prvkom dodávateľského reťazca EÚ. Pokiaľ ide o Rusko, záujem EÚ 
spočíva v zakotvení Ruska v globálnom hospodárskom systéme a v uzavretí prípadnej 
dohody o voľnom obchode. Možnosti uzavretia dohody o voľnom obchode sa skúmajú aj 
v prípade Mercosuru a Japonska. Obchodná stratégia s blízkymi susedmi ide nad rámec 
otázky rastu a zamestnanosti, jej súčasťou je aj bezpečnosť a solidarita. Napriek tomu 
región susedných krajín predstavuje hospodársky faktor ako piaty najväčší obchodný 
partner EÚ. Pokiaľ ide o južné Stredozemie: EÚ sa sústredila na dohody o voľnom 
obchode a krátkodobé iniciatívy. EÚ takisto pestuje vzťahy s Ukrajinou (DCFTA – 
prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode) a ostatnými krajinami Východného 
partnerstva. 

V rámci iniciatívy o komoditách a surovinách52 boli navrhnuté opatrenia na zabezpečenie 
prístupu európskeho priemyslu na svetových trhoch k surovinám a zlepšenie 
transparentnosti finančných a komoditných trhov.  

                                                 
52 KOM (2011) 25 z 2.2.2011. 
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Viac obchodu a investícií v spojení so svetom je kľúčom k stabilnému a udržateľnému 
hospodárskemu oživeniu, rastu a zamestnanosti v Európe. Preto je bezprostrednou 
prioritou EÚ uzavretie spomínaných obchodných dohôd: 1) v závislosti od pozície 
partnerov je cieľom EÚ uzavrieť rokovania s Indiou a Ukrajinou do nasledujúcich 
samitov s tými krajinami. 2) v závislosti od pozície partnerov je cieľom EÚ uzavrieť 
rokovania s Kanadou, Singapurom a Malajziou najneskôr v priebehu roku 2012 a 3) 
začiatkom roku 2012 formálne dokončiť dohody s Peru a Kolumbiou, o ktorých už boli 
uzavreté rokovania. 
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Prehľad odporúčaní jednotlivým členským štátom podľa oblasti politík 
  Verejné financie Trh práce Štrukturálne politiky   Finančná stabilita 

  

F
i
š
k
á
l
n
a
 
k
o
n
s
o
l
i
d
á
c
i
a 

Dlhodobá  
udržateľnosť 

Fiškálny 
rámec Dane  

Stano
venie
miezd 

Aktívna 
politika 

trhu 
práce 

Particip
ácia 
na 

pracovn
om 

trhu 
 

Vzdeláva
nie 

Sieťové 
odvetvia 

Energeti
cká 

účinnosť 
Sektor 
služieb 

Podnikateľs
ké 

prostredie a 
MSP 

Výskum, 
vývoj 

a inovácie 

Verejné 
služby, 
politika 

súdržnos
ti 

Bankov
níctvo 

Trh 
nehnute
ľností 

AT x x x x     x  x     x           
BE x x   x x x x   x   x       x   
BG x x x   x   x  x x x       x     
CY x x x   x   x x x x  x       x   
CZ x x   x   x x x       x   x     
DE x   x       x x x   x       x   
DK x x   x     x x     x     x   x 
EE x    x   x x x x x             
ES x x   x x x    x     x x     x   
FI x x       x x x      x x   x     
FR x x   x x x x  x     x     x     
HU x   x x   x x         x   x     
IT x   x   x x x       x x x x     
LT x x x x     x   x x x x         
LU x x     x x x x                 
MT x x x   x x x x   x       x     
NL x x       x x         x x       
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PL x x x       x x x     x  x x     
SE x           x                 x 
SI x x x     x x  x     x x   x x   
SK x x x x   x   x           x     
UK x x   x     x  x       x       x 

  2
2 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
Poznámka (1): V prípade Írska, Lotyšska, Grécka, Portugalska a Rumunska sa odporúča jedine to, aby uplatnili existujúce záväzky programov finančnej pomoci EÚ/MMF.  
Poznámka (2): Počet krížikov nemusí zodpovedať počtu odporúčaní pre každý členský štát, keďže odporúčania často pokrývajú viac ako jednu oblasť. 
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Ciele stratégie Európa 202053 

* Krajiny, ktoré vyjadrili svoj národný cieľ vo vzťahu k inému ukazovateľu, ako je ukazovateľ hlavného cieľa EÚ. 

Ciele 
členských 

štátov 

Miera 
zamestnanosti 

(v %) 
Výskum a vývoj 

v % HDP 

Ciele v oblasti 
zníženia emisií 
(v porovnaní 
s úrovňami 

z roku 2005)54 
 

Obnoviteľné 
zdroje energie 

Energetická 
účinnosť – 

zníženie spotreby 
energie v mil. t.55 

 

Predčasné 
ukončenie 
školskej 

dochádzky v % 

Terciárne vzdelávanie 
v % 

Znižovanie počtu obyvateľov, ktorým hrozí 
chudoba alebo sociálne vylúčenie, počet osôb 

AT 77-78 % 3,76 % -16 % 34 % 7,16 9,5 % 
38 % (vrátane ISCED 
4a, čo je v súčasnosti 

asi 12 %) 
235 000 

BE 73,2 % 3,0 % -15 % 13 % 9,80 9,5 % 47 % 380 000 

BG 76 % 1,5 % 20 % 16 % 3,20 11 % 36 % 500 000* 

CY 75-77 % 0,5 % -5 % 13 % 0,46 10 % 46 % 27 000 

CZ 75 % 1 % (iba verejný 
sektor) 9 % 13 % nie je k dizpozícii 5,5 % 32 % 

Zachovanie počtu osôb ohrozených chudobou 
alebo sociálnym vylúčením na úrovni roku 
2008 (15,3 % celkovej populácie) pri snahe 

znížiť tento počet o 30 000 

DE 77 % 3 % -14 % 18 % 38,30 <10 % 
42 % (vrátane ISCED4, 

čo je v súčasnosti 
11,4 %) 

330 000 (dlhodobo nezamestnaní)* 

DK 80 % 3 % -20 % 30 % 0,83 <10 % minimálne 40 % 22 000 (Ľudia žijúci v domácnosti s veľmi 
nízkou intenzitou práce)* 

EE 76 % 3 % 11 % 25 % 0,71 9,5 % 40 % 61,860 ľudí mimo ohrozenia chudobou* 
EL 70 % Cieľ nie je k 

dispozícii -4 % 18 % 2,70 9,7 % 32 % 450 000 

ES 74 % 3 % -10 % 20 % 25,20 15 % 44 % 1 400 000-1 500 000 

FI 78 % 4 % -16 % 38 % 4,21 8 % 
42 %  

(úzke vnútroštátne 
vymedzenie) 

150 000 

                                                 
53 Konečné vnútroštátne ciele boli ustanovené v národných programoch reforiem v apríli 2011. 
54 Vnútroštátne ciele zníženia emisií vymedzené v rozhodnutí 2009/406/ES (alebo „rozhodnutie o spoločnom úsilí“) sa vzťahujú na emisie mimo ETS. Emisie, na ktoré sa vzťahuje 

ETS, sa v porovnaní s úrovňami z roku 2005 znížia o 21 %. Zodpovedajúce celkové zníženie emisií bude v porovnaní s úrovňami z roku 1990 – 20 %. 
55 Treba poznamenať, že vnútroštátne prognózy sa takisto rôznia v závislosti od základného roka/rokov, v porovnaní s ktorým sa úspory odhadujú. 
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FR 75 % 3 % -14 % 23 % 34,00 9,5 % 50 % 
Zníženie zakotvenej miery ohrozenia chudobou 

o jednu tretinu za dané obdobie 
2007 – 2012 alebo o 1 600 000 osôb* 

HU 75 % 1,8 % 10 % 14,65 % 2,96 10 % 30,3 % 450 000 

IE 69-71 % približne 2 % 
2,5 % of GNP) -20 % 16 % 2,75 8 % 60 % 186 000 do roku 2016* 

IT 67-69 % 1,53 % -13 % 17 % 27,90 15-16 % 26-27 % 2 200 000 

LT 72,8 % 1,9 % 15 % 23 % 1,14 <9 % 40 % 170 000 

LU 73 % 2,3-2,6 % -20 % 11 % 0,20 <10 % 40 % Žiadny cieľ 
LV 73 % 1,5 % 17 % 40 % 0,67 13,4 % 34-36 % 121 000* 

MT 62,9 % 0,67 % 5 % 10 % 0,24 29 % 33 % 6 560 

NL 80 % 2,5 % -16 % 14 % nie je k dizpozícii <8 % 
>40 % 

Očakáva sa 45 % v roku 
2020 

93 000* 

PL 71 % 1,7 % 14 % 15,48 % 14,00 4,5 % 45 % 1 500 000 

PT 75 % 2,7-3,3 % 1 % 31 % 6,00 10 % 40 % 200 000 

RO 70 % 2 % 19 % 24 % 10,00 11,3 % 26,7 % 580 000 

SE Výrazne nad 
80 % 4 % -17 % 49 % 12,80 <10 % 40-45 % 

Zníženie % žien a mužov, ktorí netvoria súčasť 
pracovnej sily (okrem študentov na plný 

úväzok), dlhodobo nezamestnaných alebo 
dlhodobo práceneschopných výrazne pod 14 % 

do roku 2020* 
SI 75 % 3 % 4 % 25 % nie je k dizpozícii 5 % 40 % 40 000 

SK 72 % 1 % 13 % 14 % 1,65 6 % 40 % 170 000 

UK Žiadny cieľ 
v NRP 

Žiadny cieľ 
v NRP -16 % 15 % nie je k dizpozícii Žiadny cieľ 

v NRP Žiadny cieľ v NRP Existujúce numerické ciele zákona o chudobe 
detí z roku 2010* 

Odhad 
za EÚ 73,70-74 % 2,65-2,72 % 

-20 % 
(v porovnaní s 

úrovňami z 
roku 1990) 

20 % 206,9 10,3-10,5 % 37,5-38,0 %56  

Hlavný 
cieľ EÚ 75 % 3 % -20 % 

(v porovnaní s 20 % 20 % zvýšenie 
energetickej 10 % 40 % 20 000 000 

                                                 
56 Do výpočtu nie je zahrnutý ISCED 4 (Nemecko, Rakúsko), výsledok po započítaní ISCED 4: 39.9 -40.4% 
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úrovňami z 
roku 1990) 

účinnosti 
rovnajúce sa 

368 mil. t. 
 


