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EURÓPSKA KOMISIA 
 
 
 

VYKONÁVANIE PAKTU PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ 

SPRÁVA PRE ZASADNUTIE EURÓPSKEJ RADY V DŇOCH 18. – 19. OKTÓBRA 2012 

Pakt pre rast a zamestnanosť, ktorý hlavy štátov alebo vlád schválili na júnovom zasadnutí 
Európskej rady, je neoddeliteľnou súčasťou reakcie Európskej únie na hospodársku 
a finančnú krízu.  Dopĺňa a posilňuje aktuálne vyvíjané úsilie, ktorého cieľom je obnova 
finančnej stability a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie.  Odhodlané činy dneška 
vedúce k rastu a vytváraniu nových pracovných miest a vliatie novej energie do 
hospodárstva Európy sú veci, ktoré sa nám mnohonásobne vrátia v budúcich desaťročiach.  

Komisia predložila široké spektrum návrhov na posilnenie rastu, ktoré tvoria časť Paktu pre 
rast a zamestnanosť, a v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou pracuje na tom, aby 
sa zabezpečilo ich rýchle prijatie a uskutočnenie, aby ich pozitívne účinky bolo možné 
v ekonomike pocítiť čo možno najskôr. 

Od júna sa podarilo dosiahnuť povzbudzujúci pokrok v súvislosti s niektorými aspektmi Paktu 
pre rast a zamestnanosť, ako je napríklad pripravované zvýšenie kapitálu EIB a pokrok 
v súvislosti s pilotnými dlhopismi na projekty.  Výsledky v iných oblastiach však boli 
rozčarovaním, a pevný politický záväzok hláv štátov alebo vlád a Európskeho parlamentu 
zatiaľ neviedol k zintenzívneniu úsilia, ktoré by viedlo k rýchlym výsledkom v praxi.   

Predkladaná správa a k nej pripojená príloha rozoberajú oblasti, kde sa dosiahol pokrok, 
a zdôrazňujú, kde by sa úsilie malo zdvojnásobiť, aby sa dosiahla účinná podpora vytvárania 
nových príležitostí pre rast. 

Podpora vykonávania stratégie Európa 2020  
Panuje všeobecná zhoda, pokiaľ ide o priority v oblasti reformy 
a modernizácie európskeho hospodárstva.  Po prijatí odporúčaní Rady pre jednotlivé 
krajiny pre rok 2012 musia nasledovať rázne činy na vnútroštátnej úrovni, aby sa tieto 
odporúčania realizovali v praxi.  Ukazuje sa, že nový systém správy európskych 
ekonomických záležitostí má opodstatnenie, ale nie je kompletný:  dohoda o balíku dvoch 
legislatívnych aktov, ktorých cieľom je ešte viac posilniť koordináciu v rozpočtovej oblasti 
v eurozóne, je aj naďalej najvyššou prioritou.  Dosiahnutie pokroku v súvislosti s návrhmi 
Komisie na vytvorenie bankovej únie a dlhodobé úsilie v oblasti hospodárskej a menovej 
únie pomôžu obnoviť dôveru v hospodárstvo a vytvárať vhodné podmienky pre rast. 

Prehĺbenie jednotného trhu  
Obrovský potenciál jednotného trhu ako hnacej sily rastu sa zatiaľ nevyužíva naplno.  
Pokrok týkajúci sa kľúčových opatrení obsiahnutých v prvom akte o jednotnom trhu bol 
doteraz nerovnomerný.  Vítaným krokom je nedávne prijatie právnych predpisov 
o štandardizácii. Spoluzákonodarcovia by sa mali zamerať na prijatie kľúčových návrhov 
týkajúcich sa jednotného patentu, rizikového kapitálu, sociálnych investičných fondov, 
účtovníctva a alternatívneho riešenia sporov pred koncom tohto roka, pričom by mali 
súčasne urýchliť prácu na iných kľúčových opatreniach, ako je napríklad verejné 
obstarávanie, odborné kvalifikácie, vysielanie pracovníkov, zdaňovanie energie 
a elektronické podpisy, v prípade ktorých dosiahnutý pokrok dosiaľ nesplnil očakávania.  
Komisia len nedávno navrhla ďalší súbor nových opatrení na podporu rastu v rámci 
druhého aktu o jednotnom trhu.  Komisia tiež urýchlila svoju činnosť, pokiaľ ide 



 2

o vykonávanie smernice o službách, a to v súvislosti s odstránením zvyšných nelegálnych 
obmedzení s vplyvom na podnikové štruktúry alebo kapitál a uľahčením prístupu 
k regulovaným povolaniam, pričom členské štáty vyzýva, aby sa do tejto činnosti plne 
zapojili. 

Spájame Európu 
Dohodli sme ambiciózne ale dosiahnuteľné termíny na dokončenie jednotného digitálneho 
trhu a vnútorného trhu s energiou.  Rozhodnutia a opatrenia, ktoré prijmeme teraz, 
rozhodnú, či sa nám to podarí.  Komisia čoskoro vytýči akčný plán, v ktorom podrobne 
uvedie, čo má každý členský štát urobiť, aby sa dokončil vnútorný trh s energiou. Tento 
plán nadviaže na nedávno prijaté smernice o energetickej efektívnosti.  V rovnakom 
duchu, priebežné hodnotenie digitálnej agendy, ktoré bude uverejnené pred koncom 
tohto roka, zdôrazní, na ktorých miestach pretrvávajú obmedzenia a kde je potrebné 
prijať opatrenia.  Veľkým prínosom tiež bude urýchlenie práce na návrhu Komisie 
o kolektívnej správe práv a nadchádzajúce iniciatívy týkajúce sa autorských práv 
a audiovizuálnych služieb.  Ambiciózna dohoda o nástroji Spájame Európu bude jasným 
vyjadrením zámeru uskutočniť nevyhnutné investície do energetickej, digitálnej 
a dopravnej infraštruktúry. 

Vytvorenie vhodného regulačného rámca pre rast   
O značnom pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti inteligentnej regulácie, Komisia podá 
správu koncom roka 2012 a stanoví ďalšie zníženie regulačnej záťaže na úrovni EÚ ako aj 
vnútroštátnej úrovni.  Začiatkom roka 2013 Komisia predloží prvú správu o pokroku 
a prehľad výsledkov vykonávaných opatrení, ktorých cieľom je prispôsobiť právne 
predpisy EÚ potrebám malých a stredných podnikov a mikropodnikov. 

Budovanie únie inovácií   
Inovácie sú kľúčom k budúcemu rastu a konkurencieschopnosti.  Komisia stanovila 
spôsob, ako posilniť európsky výskumný priestor, a predostrela ambicióznu stratégiu 
týkajúcu sa kľúčových podporných technológií.  Dohoda o navrhovaných programoch 
Horizon 2020 a COSME v rámci budúceho viacročného finančného rámca poskytne 
výskumníkom a malým a stredným podnikom toľko potrebnú podporu.  Opatrenia 
stanovené v nedávnom hodnotení Komisie o priemyselnej politike EÚ pomôžu Únii udržať 
si svoje vedúce postavenie v oblasti technologického rozvoja a uľahčia investície do 
nových technológií v rannej fáze ich vývoja. 

Investovanie do rastu 
Balík 120 miliárd EUR na financovanie zakotvený v Pakte pre rast a zamestnanosť má 
veľký potenciál vyvolať rast a ďalšie investície zo súkromného sektora.  Teraz došlo k 
dohode o zvýšení kapitálu Európskej investičnej banky:  90 % bude k dispozícii najneskôr 
v marci 2013.  Posilnená úverová kapacita sa odrazí v úverovom programe EIB na rok 
2013. Bezprostredne po podpise dohody o spolupráci medzi Komisiou a EIB koncom 
októbra budú v nasledujúcich mesiacoch vydané prvé dlhopisy na projekty EÚ.   Správna 
rada EIB už schválila súbor projektov.  V záujme podpory rastu Komisia pokračuje v 
spolupráci s členskými štátmi na preprogramovaní a urýchlení čerpania štrukturálnych 
fondov EÚ.  Pokiaľ ide o kolektívny záväzok investovať do rastu a konkurencieschopnosti, 
rozhodnutia, ktoré sa však majú prijať tento rok v súvislosti s rozpočtom na rok 2013 
a budúcim viacročným finančným rámcom poslúžia ako zaťažkávacia skúška.  Komisia 
nemá k dispozícii dostatočné platobné prostriedky na uhradenie žiadostí o platbu, ktoré 
v súčasnosti predkladajú členské štáty.  Tieto žiadosti predstavujú zákonné záväzky, 
ktoré musí Komisia splniť, pričom oneskorenia pri úhrade platieb nepomôžu obnoviť rast 
a dôveru v naše hospodárstvo. 
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Daňová politika v záujme rastu 
Komisia predložila sériu návrhov – ako napríklad revidované znenie smernice o zdaňovaní 
príjmu z úspor, spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, 
zdaňovanie energie a mandáty na rokovania s tretími krajinami o dohodách o zdaňovaní 
príjmu z úspor – ktoré po svojom prijatí pomôžu zvýšiť štátne príjmy, vytvárať príležitosti 
na stimulovanie rastu a dosiahnuť fiškálnu konsolidáciu.  Avšak pokrok doteraz 
dosiahnutý v tejto oblasti v Rade a Parlamente je nedostatočný.  Komisia sa dožaduje 
obnovenia záväzku v záujme dosiahnutia pokroku v tejto oblasti, a to tiež vykonávaním 
akčného plánu v oblasti daňových podvodov a únikov vrátane iniciatívy týkajúcej sa 
daňových rajov, ktorá sa má prijať koncom tohto roka.  Len čo dôjde k splneniu 
minimálnych požiadaviek na prijatie dane z finančných transakcií prostredníctvom 
posilnenej spolupráce, Komisia predloží návrh príslušného rozhodnutia o jej schválení. 

Vytváranie nových pracovných miest a skutočného európskeho trhu 
práce 
Členské štáty musia aj naďalej konať s cieľom reagovať na hospodárske a sociálne výzvy 
súvisiace s vysokou nezamestnanosťou a demografickými zmenami.  Je zavedený rámec 
pre pokrok – kľúčové je teraz jeho vykonávanie.  Komisia predstavila ambiciózny balík 
opatrení pre zamestnanosť, v ktorom stanovila kľúčové opatrenia na podporu vytvárania 
nových pracovných miest, obnovu dynamiky trhu práce a posilnenia správy EÚ, 
a podporuje urýchlenie prác na prenosnosti dôchodkových práv.  Na európskej úrovni 
práve prebieha reforma EURES-u, aby sa z neho stala skutočná platforma pre prijímanie 
a umiestňovanie pracovníkov, pričom Komisia čoskoro predloží návrh oznámenia 
o prehodnotení vzdelávania a balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých, ktorý 
vychádza z iniciatívy Príležitosti pre mladých a zahŕňa návrhy na ochranu mládeže.  Mala 
by sa urýchliť práca na návrhu Komisie o právach vyslaných pracovníkov. 

Využitie potenciálu obchodu 
Bol zaznamenaný pokrok v obchodných rokovaniach s viacerými medzinárodnými 
partnermi.  Došlo k podpisu dohôd s Peru a Kolumbiou a na dosah, do konca roka, je 
finalizácia dohôd so Singapurom a s Kanadou.  Komisia predložila návrhy smerníc na 
rokovanie s Japonskom; rokovania s Indiou pokračujú, ale vyžadujú si nový impulz.  Mala 
by sa tiež urýchliť práca na návrhoch Komisie v oblasti prístupu k trhom verejného 
obstarávania tretích krajín. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vo všetkých uvedených oblastiach si úspech Paktu pre rast a zamestnanosť bude 
vyžadovať pevné partnerstvo medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi.  
Európska komisia bude v plnej miere zohrávať svoju úlohu a vyzýva: 

 Európsku radu, aby potvrdila naliehavosť dosiahnutia výsledkov v každej oblasti 
Paktu pre rast a zamestnanosť,  

 členské štáty, aby odvážne a rozhodne vyvíjali svoje reformné úsilie v súlade 
s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré boli schválené v júli 2012 a  

 Európsky parlament a Radu, aby urýchlili prijatie tých opatrení, ktoré majú najväčší 
potenciál podporiť rast. 

 



Vykonávanie Paktu pre rast a zamestnanosť: 
opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni členských štátov
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PODPORA VYKONÁVANIA STRATÉGIE EURÓPA 2020 

 
  

Doterajší pokrok 
 

 
Ďalšie kroky 

Stratégia Európa 
2020 

Odporúčania pre jednotlivé krajiny boli predložené 
Komisiou v máji, potvrdené Európskou radou v júni 
a prijaté Radou v júli. 

Vykonávanie na vnútroštátnej úrovni prebieha.  Členské štáty 
vykonajú odporúčania pre jednotlivé krajiny prostredníctvom 
programov reforiem a prípravou rozpočtov na rok 2013.   

Komisia prijme ročný prieskum rastu na rok 2013 v novembri.  

  

Nové nástroje 
správy 
ekonomických 
záležitostí a tlaku 
zo strany partnerov 

Nový súbor pravidiel správy ekonomických záležitostí 
nadobudol účinnosť v decembri 2011 a uplatňuje sa od 
januára 2012.  

Komisia predložila prvú správu o mechanizme varovania, 
na ktorú nadviazali podrobné hodnotenia 12 krajín. 
Nerovnováhami sa zaoberajú odporúčania pre jednotlivé 
krajiny. 

Nové pravidlá sa budú aj naďalej uplatňovať v rámci 
európskeho semestra v roku 2013.  

Vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na 
vnútroštátnej úrovni. Správa o mechanizme varovania pre rok 
2013 bude predložená v novembri spolu s ročným 
prieskumom rastu. 

 

Balík dvoch 
nariadení 

Komisia v novembri 2011 navrhla dve dodatočné 
nariadenia s cieľom posilniť rozpočtový dohľad 
a koordináciu pre všetky členské štáty, ktoré sú členmi 
eurozóny (balík dvoch legislatívnych aktov).  

Trojstranné rozhovory prebiehajú – naliehavo sa požaduje 
dosiahnutie dohody. 

 



Vykonávanie Paktu pre rast a zamestnanosť: 
prínos európskych politík k rastu a zamestnanosti 
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PREHĹBENIE JEDNOTNÉHO TRHU 

 
 Doterajší pokrok Ďalšie kroky 

Akt o jednotnom trhu 
I 
 

Komisia predložila návrhy týkajúce sa všetkých 12 
hlavných opatrení obsiahnutých v prvom akte 
o jednotnom trhu: 
 
európsky systém štandardizácie 
 
jednotný patent 
fondy rizikového kapitálu 
sociálne investičné fondy 
zjednodušenie smerníc o účtovníctve 
alternatívne riešenie sporov 
usmernenia pre TEN-E 
 
smernica o zdaňovaní energie 
odborné kvalifikácie 
verejné obstarávanie 
vysielanie pracovníkov 
elektronické podpisy 
usmernenia pre TEN-T a telekomunikácie 

 
 
 
 

Prijaté v októbri 2012. 
 
 
Dosiahnutie dohody možné do konca roka 2012. 
 
 
 
 
 
 
Legislatívny postup viazne:  je potrebné ho urýchliť. 
 

Akt o jednotnom trhu 
II 
 

Komisia predložila druhý akt o jednotnom trhu v októbri 
2012, v ktorom identifikovala ďalších 12 hlavných 
opatrení na posilnenie rastu. 

Komisia predloží návrhy do jari 2013, ktoré sa prijmú do jari 
2014. 
 

Správa pre jednotný 
trh 
 

Komisia predložila oznámenie o lepšej správe pre 
jednotný trh v júni. 
 

Uskutočňujú sa nadväzujúce opatrenia s cieľom urýchliť 
transpozíciu právnych predpisov, posilniť ich vykonávanie 
a monitorovanie a vymedziť nápravné opatrenia. 

Smernica o službách Komisia predložila oznámenie o vykonávaní smernice o 
službách v júni. 
 

Bude sa pokračovať v nadväzujúcej činnosti týkajúcej sa 
vykonávanie smernice, a to vrátane konaní o porušení jej 
ustanovení, partnerského hodnotenia a výmeny najlepších 
postupov. 



Vykonávanie Paktu pre rast a zamestnanosť: 
prínos európskych politík k rastu a zamestnanosti 
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DOKONČENIE JEDNOTNÉHO DIGITÁLNEHO TRHU 

 Doterajší pokrok Ďalšie kroky 
Kľúčová 
iniciatíva 
Digitálna agenda 

Dosiahol sa pokrok pri uskutočňovaní digitálnej agendy, aj 
prostredníctvom návrhov týkajúcich sa kolektívnej správy 
práv a európskej politiky v oblasti frekvenčného spektra. 

Komisia pred koncom roka uverejní priebežné hodnotenie, v ktorom 
podrobne uvedie, čo je potrebné vykonať na európskej a čo na 
vnútroštátnej úrovni. 
 

Elektronický 
podpis a 
elektronická 
identifikácia 

Komisia predložila návrh nariadenia v júni 2012. Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 

Modernizácia 
systému 
autorských práv 
 

Smernica o osirotených dielach bola prijatá v októbri 2012. 
Komisia predložila návrhy týkajúce sa kolektívnej správy práv.  
Zelená kniha o online distribúcii audiovizuálnych diel bola 
uverejnená v roku 2011. 

Legislatívny postup by sa mal urýchliť v oblasti kolektívnej správy 
práv. Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu Komisia predloží do 
konca roka 2012. 
 

Elektronická 
fakturácia  

V druhom akte o jednotnom trhu identifikované ako jedno z 
kľúčových opatrení. 

Komisia predloží návrh najneskôr do jari 2013. 

Investície do 
digitálnej 
infraštruktúry / 
širokopásmovýc
h sietí 
 
 
 
 

V júni sa začala verejná konzultácia o revízii usmernení o 
financovaní širokopásmových sietí z verejných zdrojov.  
 
 
 
Komisia tiež pripravuje regulačné usmernenie o prístupe 
k širokopásmovým sieťam. 
 
 
 
V rámci budúceho viacročného finančného rámca Komisia 
predložila návrhy týkajúce sa nástroja Spájame Európu, 
ktorého cieľom je podpora investícií do sietí a infraštruktúr 
zabezpečujúcich digitálne služby v kľúčových oblastiach 
európskeho záujmu. 

Revidované usmernenia o financovaní širokopásmových sietí z 
verejných zdrojov Komisia predloží v najbližších mesiacoch.  Ako sa 
uvádza v druhom akte o jednotnom trhu, Komisia začiatkom roka 
2013 predloží návrh právneho predpisu na zníženie nákladov na 
zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí.  
 
Komisia v roku 2013 predloží odporúčania o nediskriminácii 
a metodike nákladov pre regulované veľkoobchodné ceny za prístup 
k sieti, s cieľom podporiť rovnosť prístupu, súlad a stabilitu v celej 
Európe. 
 
Dosiahnutie ambicióznej dohody o úrovni podpory pre nástroj 
Spájame Európe sa požaduje v roku 2012. 



Vykonávanie Paktu pre rast a zamestnanosť: 
prínos európskych politík k rastu a zamestnanosti 

 

  7 

 
 

 
VYTVORENIE VHODNÉHO REGULAČNÉHO RÁMCA PRE RAST 

 
  

Doterajší pokrok 
 

 
Ďalšie kroky 

Inteligentná regulácia 

 

Zníženie regulačného zaťaženia na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni je aj naďalej jednou z hlavných priorít 
Komisie, ako aj a ústrednou témou agendy Inteligentná 
regulácia, ako je opísané v oznámení „Inteligentná regulácia 
v EÚ“.  
 

Do konca roka 2012 Komisia predloží oznámenie, v 
ktorom podrobne rozoberie dosiahnutý pokrok súvisiaci 
s opatreniami a cieľmi stanovenými v oznámení z roku 
2010 a načrtne ďalšie kroky.  
 

Administratívne 
zaťaženie 

 

Komisia navrhla opatrenia, ktoré v prípade prijatia znížia 
administratívne zaťaženie o približne 30 %.  
 

Parlament a Rada boli vyzvaní, aby konali rýchlo s 
cieľom prijať zvyšné opatrenia na dosiahnutie 
dodatočného zníženia záťaže o 5,5 % k pôvodnému 
cieľu 25 % zníženia.  
 

Komisia podá správu o preskúmaní svojej politiky 
verejných konzultácií a konečných výsledkoch programu 
zníženia administratívneho zaťaženia v pripravovanom 
oznámení. 

 

MSP a mikropodniky 

 

 

 

Komisia začala konzultáciu s cieľom určiť zoznam 10 
právnych predpisov, ktoré MSP spôsobujú najväčšie 
zaťaženie, pričom Komisia predloží návrhy na ich 
zjednodušenie.  

Komisia začiatkom roka 2013 uverejní správu o pokroku 
dosiahnutom v oblasti politiky znižovania regulačného 
zaťaženia MSP a mikropodnikov, vrátane prehľadu 
oslobodení a zjednodušených predpisov pre 
mikropodniky.  
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DOKONČENIE VNÚTORNÉHO TRHU S ENERGIOU 

 
  

Doterajší pokrok 
 

 
Ďalšie kroky 

Dokončenie vnútorného 
trhu s energiou 

 

Pracuje sa na identifikácii prekážok brániacich dokončeniu 
vnútorného trhu s energiou do roku 2014. 

 

Komisia v novembri uverejní komplexnú správu o 
fungovaní vnútorného trhu s energiou, v ktorej sa bude 
venovať riešeniu hlavných prekážok brániacich jeho 
dokončeniu do roku 2014, ako to požaduje Európska 
rada. Oznámenie bude obsahovať analýzy jednotlivých 
krajín a akčný plán s jasnými časovými 
harmonogramami.  
 

Investície do 
energetickej 
infraštruktúry 

 

V rámci budúceho viacročného finančného rámca Komisia 
predložila návrhy týkajúce sa nástroja Spájame Európu 
s cieľom podporiť investície do energetických infraštruktúr 
kľúčových oblastí európskeho záujmu. 

 

Dosiahnutie ambicióznej dohody o úrovni podpory pre 
nástroj Spájame Európu sa požaduje do konca roka 
2012. 

 

Energetická efektívnosť Smernice o energetickej efektívnosti boli prijaté v júni 2012 
a účinnosť nadobudnú do decembra 2012.  
 

Členské štáty si do 30. apríla 2013 stanovia národné 
ciele a do konca roka 2013 predložia prvé správy 
o vykonávaní programov energetickej efektívnosti. 
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BUDOVANIE ÚNIE INOVÁCIÍ 
 

  
Doterajší pokrok 

 

 
Ďalšie kroky 

Posilnenie európskeho 
výskumného priestoru 
 

Komisia v júli 2012 prijala oznámenie „Posilnené partnerstvo 
v oblasti Európskeho výskumného priestoru pre excelentnosť  
a rast“.  
 

V spolupráci s hlavnými zainteresovanými stranami 
členské štáty prijmú opatrenia s cieľom podporiť 
investície a súťaž na vnútroštátnej úrovni, optimalizovať 
nadnárodnú spoluprácu cestou výskumných 
infraštruktúr, uľahčiť mobilitu výskumníkov, riešiť otázky 
rovnosti medzi ženami a mužmi a zlepšiť prístup 
k vedeckým poznatkom. 

Investície do výskumu 
a inovácií 
 

V rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 
2014 – 2020 Komisia navrhla program Horizon 2020 a 
program osobitne venovaný téme konkurencieschopnosti 
podnikov a MSP (COSME) s cieľom poskytnúť verejnú 
podporu výskumu, stimulovať súkromné investície a pomôcť 
MSP získať prístup k financovaniu. 

Dosiahnutie ambicióznej dohody o úrovni podpory pre 
programy Horizon 2020 a COSME sa požaduje do konca 
roka 2012. 
 

Kľúčové podporné 
technológie 
 

Komisia v júni 2012 predložila svoju stratégiu v oblasti 
kľúčových podporných technológií. 
 

Vykonávanie tejto stratégie si vyžiada podstatné úsilie 
na strane Komisie a členských štátov. Zriadi sa skupina 
na vysokej úrovni. 

Modernizácia 
priemyselnej politiky 

 

Komisia v októbri 2012 prijala oznámenie o preskúmaní 
priemyselnej politiky EÚ s cieľom pomôcť priemyselným 
odvetviam EÚ zachovať si vedúce postavenie v technologickej 
oblasti a uľahčiť investície do nových technológií v rannej fáze 
ich prijímania a šírenia.  

Bezodkladne sa musia uskutočniť iniciatívy uvedené 
v tomto oznámení, a to vrátane činnosti pracovných 
skupín vytvorených v prioritných oblastiach. 
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INVESTOVANIE DO RASTU 

 Doterajší pokrok Ďalšie kroky 

Zvýšenie kapitálu EIB  
 

O zvýšení kapitálu o 10 miliárd EUR správna rada EIB 
rozhodne do konca roka 2012.  
 

Úverový program EIB zohľadní zvýšenie úverovej 
kapacity v objeme približne 60 miliárd EUR aj 
prostredníctvom nového nástroja pre rast a 
zamestnanosť. EIB zvýši svoju poradenskú činnosť v 
odbornej a finančnej oblasti v záujme dosiahnutia 
realizácie projektov a urýchlenia poskytovania 
finančných prostriedkov a skutočných investícií.  

Pilotný projekt dlhopisov 
na projekty 
 

Odsúhlasených je 100 miliónov EUR na dlhopisy na projekty 
v oblasti dopravy v roku 2012 s potenciálom vyvolať 
investície vo výške 1,5 až 2 miliardy EUR. EIB pripravila 
súbor projektov. 
 

Dohoda o spolupráci medzi Komisiou a EIB sa podpíše 
do konca októbra.  Zakrátko potom budú vydané 
dlhopisy na prvé projekty. Mobilizácia ďalších 130 
miliónov EUR bude v roku 2013 (100 mil. EUR pre 
dopravu, 20 mil. EUR pre IKT a 10 mil. EUR pre 
energetiku). 

Preprogramovanie 
štrukturálnych fondov 
EÚ a zrýchlenie ich 
čerpania 
 

Komisia s členskými štátmi pracuje na preprogramovaní 
štrukturálnych fondov v záujme podpory priorít v oblasti 
rastu a zamestnanosti a s cieľom zrýchliť ich čerpanie. 
 

Členské štáty majú za úlohu identifikovať ďalšie 
možnosti preprogramovania a mobilizácie štrukturálnych 
fondov EÚ v záujme podpory rastu. 
 

Rozpočet na rok 2013 
 

Návrh Komisie rozpočtu EÚ na rok 2013 sa sústreďuje na 
zabezpečenie investícií podporujúcich rast v roku 2013.  
 

Úspešné plnenie finančného balíka si vyžaduje 
primeranú úroveň podpory v rámci rozpočtu EÚ na rok 
2013, ktorý majú Rada a Parlament schváliť v novembri. 
 

Disponibilné prostriedky sa použijú na podporu 
prioritnej infraštruktúry (50 %), výskumu, inovácií, MSP 
a IT služieb (25 %) a trhu práce, ľudského kapitálu 
a opatrení v oblasti sociálneho začlenenia (25 %). 

Viacročný finančný 
rámec na obdobie rokov 
2014 – 2020 

Návrhy Komisie týkajúce sa programov Viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 sú 
zamerané na rast a s väčším dôrazom na výsledky a pridanú 
hodnotu EÚ. 

Dosiahnutie ambicióznej dohody o úrovni podpory pre 
programy posilňujúce rast sa požaduje do konca roka 
2012. 
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DAŇOVÁ POLITIKA V ZÁUJME RASTU 

  
Doterajší pokrok 

 

 
Ďalšie kroky 

Zdaňovanie príjmov z 
úspor  
 

Komisia predložila návrhy na revíziu smernice o zdaňovaní 
príjmov z úspor v novembri 2008 a návrhy týkajúce sa 
mandátov na revíziu dohôd EÚ s tretími krajinami 
o zdaňovaní v júli 2011. 
 

Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 
 

Zdaňovanie energie 
 

Komisia v apríli 2011 predložila návrh smernice o zdaňovaní 
energie. 
 

Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 
 

Spoločný 
konsolidovaný základ 
dane z príjmov 
právnických osôb 
 

Komisia v marci 2011 predložila návrhy týkajúce sa 
spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb. 

Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 
 
 

Daňové podvody a 
úniky 
 

Komisia v júni predložila oznámenie o konkrétnych spôsoboch 
ako riešiť problém daňových podvodov a únikov. 
 

Zámerom Komisie je pred koncom roka 2012 predložiť 
akčný plán, ktorý identifikuje osobitné opatrenia, ktoré 
by bolo možné rýchlo pripraviť, spolu s iniciatívou 
týkajúcou sa daňových rajov a agresívneho daňového 
plánovania.  Akčný plán stanoví konkrétne kroky vedúce 
k posilneniu administratívnej spolupráce a podporí 
rozvíjanie existujúcej politiky dobrej správy vecí 
verejných.  
 

Daň z finančných 
transakcií 

Komisia v septembri 2011 predložila návrh dane z finančných 
transakcií.   
 

Len čo dôjde k splneniu podmienok, Komisia bude 
pripravená postupovať ďalej s tými členskými štátmi, 
ktoré sú ochotné pokračovať v rámci posilnenej 
spolupráce.  
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VYTVÁRANIE NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST A SKUTOČNÉHO EURÓPSKEHO TRHU PRÁCE 

 
 Doterajší pokrok Ďalšie kroky 

Politika zamestnanosti Komisia v apríli 2012 predložila balík opatrení pre 
zamestnanosť, v ktorom stanovila kľúčové 
opatrenia na podporu vytvárania nových 
pracovných miest, obnovu dynamiky trhov práce 
a posilnenie správy EÚ. 

Opatrenia sa musia vykonať bezodkladne. 

 

Nezamestnanosť 
mládeže 

 

Komisia v roku 2011 začala uskutočňovať iniciatívu 
Príležitosti pre mladých, a svoju činnosť začali 
akčné tímy s cieľom mobilizovať štrukturálne fondy 
EÚ do boja proti nezamestnanosti mladých a na 
podporu MSP.  Správu o mladých ľuďoch v EÚ 
Komisia uverejnila v septembri 2012. 

Komisia v decembri predloží balík opatrení v oblasti zamestnanosti 
mladých s cieľom zhodnotiť dosiahnutý pokrok. Bude obsahovať 
návrh odporúčania Rady o ochrane mládeže a druhú fázu 
konzultácie so sociálnymi partnermi o rámci kvality pre stáže.  
 

Vzdelávanie 
a kvalifikácie 

 

Prebieha zisťovanie skutočného stavu v oblasti 
vzdelávania a kvalifikácií.  Prebieha reforma 
systému EURES s cieľom jeho transformácie na 
skutočnú platformu pre prijímanie a umiestňovanie 
pracovníkov. 

Pred koncom roka 2012 Komisia predloží oznámenie 
o prehodnotení vzdelávania, v ktorom zhodnotí aktuálnu situáciu 
v oblasti kvalifikácií a navrhne stratégie ďalšieho postupu.  Návrh 
Komisie na reformu EURES-u bude súčasťou balíka opatrení v 
oblasti zamestnanosti mladých. 

Prenosnosť 
dôchodkových práv 

 

S cyperským predsedníctvom Komisia spolupracuje 
na zachovaní cezhraničných dôchodkových práv 
a práv sociálneho zabezpečenia s cieľom znova 
tento proces naštartovať. 

Práce v tejto oblasti sa musia urýchliť. 

 

Vyslaní pracovníci 

 

V marci 2012 Komisia predložila návrh týkajúci sa 
práv vyslaných pracovníkov. 

Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 

Regulované povolania V decembri 2011 Komisia predložila návrh týkajúci 
sa uznávania odborných kvalifikácií. 

 

Legislatívny postup viazne: je potrebné ho urýchliť. 

S členskými štátmi Komisia spolupracuje na realizácií odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny. 

Starší pracovníci Výbor pre sociálnu ochranu pracuje na určujúcich 
zásadách pre aktívne starnutie a medzigeneračnú 
solidaritu, ktoré majú byť prijaté v októbri. 

V kontexte programu viacstranného dohľadu vykonajú výbor pre 
sociálnu ochranu a EMCO v roku 2013 spoločné tematické 
hodnotenie situácie v oblasti aktívneho starnutia. 
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VYUŽITIE POTENCIÁLU OBCHODU 
 

  
Doterajší pokrok 

 

 
Ďalšie kroky 

Dohody o obchode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dohody o obchode s Peru a Kolumbiou boli podpísané v júni 
2012.  
 
V pokročilom štádiu sú rokovania o komplexnej ekonomickej 
a obchodnej dohode (CETA) s Kanadou. 
 
Rokovania so Singapurom sa dostávajú do záverečnej fázy. 
 
 
Rokovania s Indiou prebiehajú. 
 
 
 
Komisia v júli prijala svoje odporúčanie týkajúce sa smerníc 
na rokovanie o dohode o voľnom obchode s Japonskom. 
 
Pracovná skupina na vysokej úrovni pre rast a zamestnanosť 
pripravuje správu o možnom rozsahu dohody o voľnom 
obchode s USA. 
  
Rokovania o dohode o rozvojovej spolupráci a o voľnom 
obchode s Ukrajinou boli uzavreté v decembri 2011. Táto 
dohoda bola parafovaná v júli 2012.  
 
Smernice na rokovanie o rozsiahlych a komplexných 
dohodách o voľnom obchode s Egyptom, Jordánskom, 
Marokom a Tuniskom boli prijaté v decembri 2011. 

Je potrebný súhlas Európskeho parlamentu. 
 
 
Rokovania budú ukončené v nadchádzajúcich 
mesiacoch. 
 
Rokovania budú ukončené v nadchádzajúcich 
mesiacoch. 
 
Rokovania budú pokračovať – v záujme skorého 
uzatvorenia dohody je potrebný silnejší impulz zo strany 
Indie. 
 
Členské štáty musia urýchliť prácu na smerniciach na 
rokovanie. 
 
Správa má byť prijatá do konca roka 2012. 
 
 
 
Ďalšie technické kroky (preklad) vedúce k podpisu je 
potrebné zavŕšiť do konca roka 2012.   
 
 
Komisia je pripravená začať rokovania, len čo sa ukončí 
prípravný proces a v závislosti od ochoty partnerov. 
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Prebiehajú rokovania s Malajziou. 
 
Komisia začala prípravný proces na rokovania s Tuniskom, 
Marokom a Jordánskom v marci 2012.  
 
Rada splnomocnila Komisiu začať rokovania o dohode 
o rozvojovej spolupráci a o voľnom obchode s Gruzínskom 
a Moldavskom v decembri 2011 a s Arménskom vo februári 
2012. 
 

Rokovania budú pokračovať. 

Prístup k trhom 
verejného obstarávania 
tretích krajín 

Komisia v marci 2012 predložila návrh týkajúci sa prístupu 
tovarov a služieb z Únie k trhom verejného obstarávania 
tretích krajín.  

Legislatívny proces v tejto oblasti sa musí urýchliť. 
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