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EÚ politický rámec



EÚ semester – koordinačný rámec pre paralelné procesy:
• Stratégia Európa 2020 – štrukturálny pohľad
• Pakt stability a rastu – makroekonomický a fiškálny dohľad

www.finance.gov.sk/ifp
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Čo je Európa 2020?


Nadväzuje na Lisabonsku stratégiu (2000-2010)



Priorita stratégie – dosiahnutie rastu, ktorý je:
• inteligentný – investície do vzdelávania, výskumu a
inovácií
• udržateľný – prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo
• inkluzívny – dôraz na tvorbu pracovných miest a
zmiernenie chudoby
www.finance.gov.sk/ifp
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Čo je Európa 2020?

1.

Ciele stratégie (národné ciele zohľadňujú špecifiká krajín):
Zamestnanosť
• zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %
(SK – 72 %)

2.

Výskum a vývoj
• zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP (SK – 1,2 %)

3.

Zmena klímy a energetická udržateľnosť
• znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % oproti úrovniam z roku 1990
(SK – 13 %)
• získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov (SK – 14 %)
• dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie
(SK – 16,2 %)
www.finance.gov.sk/ifp
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Čo je Európa 2020?
5.

Vzdelávanie
• zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %
(SK – 6 %)

• minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú
ukončené vysokoškolské vzdelanie (SK – 40 %)
6.

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
• aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne
vylúčenie (SK – 170 000)

www.finance.gov.sk/ifp
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Čo je Pakt stability a rastu?


Spoločný rámec EÚ pre koordináciu a dohľad
makroekonomických a fiškálnych politík:
• Preventívna a nápravná časť
• Ciele – dlhodobá udržateľnosť verejných financií: strednodobý
rozpočtový cieľ, deficit verejnej správy do 3 %, verejný dlh do 60 %
HDP
• Národné rozpočty – schvaľované Európskou komisiou



Procedúra makroekonomických nerovnováh – paralelný proces,
založený na výsledkovej tabuľke makroekonomických a sociálnych
indikátorov, resp. „triggers“ (ak nie sú splnené indikátory)
www.finance.gov.sk/ifp
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EÚ semester – proces

www.finance.gov.sk/ifp
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EÚ semester – proces


November: Ročný prieskum rastu, Správa o mechanizme
varovania, stanoviská k návrhom rozpočtových plánov



Marec: správy o krajinách



Marec-apríl: členské krajiny predkladajú programy
stability/konvergenčné programy (rozpočtová politika) a
národné programy reforiem (hospodárska politika)



Máj-jún: návrh odporúčaní pre jednotlivé členské krajiny



September-október: krajiny predkladajú návrhy
rozpočtových plánov
www.finance.gov.sk/ifp
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EÚ semester – špecifické odporúčania


Špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny (CSR) –
kľúčový výstup v rámci EÚ semestra



Individualizované politické usmernenia pre krajiny na
základe správ a dialógu s členskými krajinami



Zverejnenie v máji Komisiou, schvaľované Európskou radou
(jún) a Radou ECOFIN (júl – koniec EÚ semestra)

www.finance.gov.sk/ifp
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EÚ semester – špecifické odporúčania
Vývoj počtu špecifických odporúčaní (CSR)
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EÚ semester – špecifické odporúčania
Pokrok v špecifických odporúčaniach Rady EÚ 2015

Určitý pokrok

Obmedzený pokrok

BE, BG, CZ, EE, ES, FI, FR,
HU, IE, IT, MT, PT, SI, UK

SK, AT, HR, DE, DK, LT,
LU, LV, NL, PL, RO, SE

www.finance.gov.sk/ifp
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Slovensko – špecifické odporúčania


Hlavné oblasti aktuálnych odporúčaní (máj 2016):
• fiškálne úpravy smerom k strednodobému rozpočtovému cieľu
• nákladovo zefektívniť zdravotníctvo
• prijať opatrenia na zvýšenie úspešnosti výberu daní zlepšením daňovej
disciplíny (tax compliance)

• aktivovať dlhodobo nezamestnaných a podporiť zamestnávanie žien
• zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania
• zapojiť rómske deti do štandardného vzdelávania
• posilniť stíhanie pri nezákonných praktikách vo verejnom obstarávaní
• prijať nový zákon o štátnej službe na transparentnejšie a lepšie
riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe
• znižovať administratívne a regulačné bariéry pre podnikanie
• zefektívniť súdnictvo
www.finance.gov.sk/ifp
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Prečo je to dôležité?


Definovanie hlavných cieľov/problémov nielen na EÚ úrovni,
ale aj špecificky pre krajiny (CSR odporúčania)



EU 2020 ciele predstavujú rámec pre čerpanie EÚ fondov



Pri mechanizme Paktu stability a rastu možnosť identifikácie
problémov krajín s následnými preventívnymi zásahmi



Jasne definované záväzky krajiny, ktoré sú zrozumiteľné pre
zúčastnené strany (finančné trhy, investori, verejnosť...)



Kredibilita krajiny
www.finance.gov.sk/ifp
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