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Vážený pán predseda NR SR, pani poslankyne, páni poslanci, 
vážení hostia, 
 
dovoľte mi najskôr poďakovať sa za pozvanie do NR SR. Som 
rád, že ako podpredseda novej  Európskej komisie 
zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu 
môžem vystúpiť pred plénom NR SR a symbolicky tak práve 
návštevou slovenského zákonodarného zboru odštartovať 
svoje aktivity v oblasti budovania vzťahov s národnými 
parlamentmi v členských krajinách EÚ. 
 
Moja dnešná návšteva a téma môjho vystúpenia plne 
korešpondujú s aktuálnou diskusiou na európskej pôde, kde 
práve včera Európska komisia schválila návrh Stratégie EÚ 
2020, ktorú by som Vám chcel priblížiť. 
 
Hlavným cieľom Stratégie EÚ 2020 je vyviesť európsku 
ekonomiku z aktuálnej krízy a využiť nadchádzajúcu dekádu 
na budovanie novej ekonomiky. Ekonomiky, ktorá našej 
a budúcim generáciám umožní dosahovanie vysokokvalitných 
životných štandardov, sociálnych istôt, ako aj pokračujúce 
posilňovanie postavenia Európskej únie ako kredibilného 
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globálneho aktéra s vysoko konkurencieschopnou 
ekonomikou. 
 
Prečo musí Európa konať rázne a teraz? 
 
 

 Bezprecedentná globálna kríza v uplynulých mesiacoch 
prakticky vymazala výsledky v oblasti hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti. Náš spoločný HDP poklesol o 4% 
a priemyselná produkcia sa vrátila na úroveň rokov 
90tych. V priebehu posledných 20 mesiacov pribudlo 
takmer 7 miliónov nezamestnaných Európanov, 
ktorých celkový počet sa vyšplhal na 23 miliónov.  
Alarmujúca je najmä miera nezamestnanosti mladých 
ľudí, ktorá presahuje 21 %.  
 

 Rovnako negatívny zásah utrpeli naše verejné 
financie. Ich priemerný deficit sa pohybuje na úrovni 
7 % HDP a úroveň zadĺženia prekračuje 80% HDP. 
Môžeme povedať, že 2 roky globálnej krízy zmarili 20 
rokov konsolidácie verejných financií EÚ.  
 

 Európa dlhodobo zápasí s nižšou produktivitou. 
Zaostávanie v tejto oblasti oproti našim hlavným 
konkurentom sa za poslednú dekádu prehĺbilo. Dôvodom 
sú nižšie investície do vedy a výskumu, nedostatočné 
využívanie informačných technológií, bariéry na 
vnútornom trhu, obavy z inovácií a menej dynamické 
podnikateľské prostredie. 

 
Vo výpočte problémov Európy zvýraznených krízou by 
som mohol pokračovať, dôležité však je akým spôsobom sa 
s uvedenými výzvami chceme efektívne vysporiadať? 
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Odpoveď na túto otázku je potrebné hľadať spoločne, tj. 
prienikom európskej a národných úrovní. Formovanie novej 
konkurencieschopnej európskej ekonomiky musí byť spoločný 
proces.  
 
Hospodárstva jednotlivých ČK EÚ sú silne prepojené a na 
sebe vzájomne závislé. Problémy v jednej krajiny sa takmer 
okamžite prenášajú do ostatných členských krajín. Spoločný 
postup však vždy prináša ovocie ako to bolo dobre vidieť 
napríklad na spoločnom riešení bankovej krízy v Európe. 
 
Európska únia má viacero silných stránok, ktoré je potrebné v 
súčasnej situácii maximálne zúročiť s cieľom znovu 
naštartovania našej ekonomiky. EÚ je najväčším obchodným 
zoskupením na svete a vedúcou destináciou pre zahraničné 
investície. Viaceré európske krajiny patria k lídrom v oblasti 
inovácií. Naše inštitúcie sú demokratické, rešpektujú potrebu 
hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohézie a solidarita je 
silným európskym faktorom. Európsky vnútorný trh, spoločná 
mena, silné postavenie únie v rámci G20 sú ďalšími faktormi, 
ktoré nám môžu značne pomôcť v rámci procesu revitalizácie 
únie ako takej. 
 
V závislosti od toho, akým spôsobom dokážeme využiť 
uvedený potenciál, v strednodobom horizonte možno počítať s 
tromi reálnymi scenármi vývoja európskej ekonomiky: 
 
1.Ak sa vrátime k rovnakým ekonomickým postupom ako 
pred krízou, tzv. „business as usual“ lepším scenárom bude 
pomalé oživenie európskej ekonomiky, resp. stagnácia, ktorá 
nám nedokáže garantovať rast zamestnanosti a hrozila by nám 
trvalá strata životnej úrovne tak ako ju poznáme v EÚ teraz. 
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2. Najpesimistickejším scenárom je stratené desaťročie – 
podľa ktorého by únia natrvalo stratila svoju životnú úroveň, 
nastala by erózia potenciálu budúceho rastu a postaveniu EÚ 
vo svete by hrozila marginalizácia. 
 
3. Preto naším spoločným cieľom musí byť jediný možný 
scenár - výrazné oživenie európskej ekonomiky a jej 
postavenie na nové základy.  
 
Stratégia EÚ 2020 vychádza z premisy, že úsilie o 
hospodárske oživenie musí vytvoriť solídne podmienky pre 
udržateľný rast a fiškálnu konsolidáciu. Stratégia ako taká 
preto zohľadňuje globalizáciu, tlak na zdroje, starnutie 
obyvateľstva či aktuálne technologické trendy. Je postavená 
na troch prepojených pilieroch: 
 
Prvým je Rast založený na vedomostiach a inováciách (smart 
growth). 
 
Druhým je Udržateľný rast (Sustainable growth), ktorého 
cieľom je budovanie zdrojovo nenáročnej ekonomiky, ktorá 
podnikateľom zníži náklady na energetické vstupy, zvýši našu 
energetickú bezpečnosť a bude napĺňať vysoké európske ciele 
v oblasti ochrany životného prostredia. 
 
Tretím pilierom je Inkluzívny rast (inclusive growth) – 
orientovaný na podporu zamestnanosti a sociálnej kohézie. 
 
Európska komisia sa po skúsenostiach s Lisabonskou 
stratégiou rozhodla sústrediť na limitovaný počet prioritných 
cieľov – je ich len 5. Ktoré sú to?: 
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1.  zvýšenie zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20-64 
rokov zo súčasných 69 % na 75 %, zabezpečenie 
lepšieho zapojenia žien, starších pracovníkov a 
imigrantov do pracovného procesu, 
 

2.  zvýšenie investícií do vedy, výskumu na 3 %  
európskeho HDP.  
 

3.  zníženie CO2 emisií o 20 % v porovnaní s úrovňou z 
90tych rokov, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov v 
rámci konečnej energetickej spotreby o 20 % a 
zredukovanie energetickej spotreby o 20 %. EÚ je 
pripravená zvážiť zníženie emisií až o 30% ak sa 
s k podobne ambicióznym krokom odhodlajú aj hlavní 
medzinárodní partneri. 
 

4.  zvýšenie počtu Európanov vo veku 30-34 rokov s 
ukončeným vysokoškolským vzdelaním zo súčasnej 
úrovne 31% na minimálne 40 % a zníženie študentov 
s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10%, 

 
5.  pomôcť 20 miliónom ľudí dostať sa nad hranicu 

chudoby. 
 
Tieto ambiciózne ciele chce EÚ dosiahnuť prostredníctvom 
mobilizačného účinku tzv. 7 vlajkových iniciatív: 
 

 Prvou je iniciatíva "Inovačná Únia" – jej cieľom je 
dokončenie budovania Európskej vedeckej oblasti 
(European Research Area), zlepšenie podmienok 
patentov, ochrany duševného vlastníctva a prístupu 
podnikateľov k financiám. V tejto oblasti musíme 
dosiahnuť pokrok! Len pre ilustráciu spomeniem, že 



 

 6

výdavky spoločnosti Google na výskum a vývoj 
informačných technológií sú vyššie než celkové výdavky 
EÚ v rámci 7. rámcového programu pre výskum a vývoj 
(objem: 50,5 mld. eur)  
 
 Druhou je iniciatíva " Mládež v pohybe " (Youth on the 
move) – v súčasnosti má menej než jeden z troch 
Európanov vo veku 25-34 rokov univerzitné vzdelanie, 
pričom v USA ide o 40 % mladých ľudí a v Japonsku 
dokonca o viac než 50 %. Jeden zo siedmich mladých 
Európanov neukončí školskú dochádzku a jeden zo 
štyroch má nedostatočné čitateľské zručnosti. Cieľom 
iniciatívy Mládež v pohybe je propagovať študentskú 
mobilitu, posilňovať úzku spoluprácu medzi 
univerzitami, zvýšiť medzinárodnú atraktivitu 
európskeho vyššieho vzdelania a uľahčiť vstup mladých 
ľudí na pracovný trh. 
 
 Treťou je iniciatíva "Európsky digitálny program" 
(European Digital Agenda) – hoci dnes má veľká časť 
európskych domácností pripojenie na internet, mnohí 
užívatelia sa stále vyhýbajú realizácii finančných operácií 
cez internet. Táto iniciatíva má za cieľ vytvorenie 
jednotného elektronického trhu, založeného na internete,  
urýchlenie zavádzania vysokorýchlostného internetu 
a zvyšovanie digitálnej gramotnosti občanov. 

 
 Štvrtou je iniciatíva "Zdrojovo efektívna Európa“ 
(Resource efficient Europe), ktorej cieľom je prechod na 
nízkouhlíkovú, modernú energetickú  spoločnosť, kde 
ekonomický rast nebude tak závislý od energetických 
zdrojov. Tomuto trendu sa bude musieť prispôsobiť 
energetická infraštruktúra, načo sa musia využiť 
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európske, národné i súkromné finančné zdroje. 
Pripravujú sa iniciatívy ohľadom „zelených áut“ 
a strategických energetických technológií. Ide o trend 
budúcnosti, čo podčiarkuje i fakt, že počet pracovných 
miest v tzv. eko-priemysle sa od roku 2000 zvýšil o 7 %. 
Predpokladá sa, že dosiahnutie cieľov v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie by znamenalo vytvorenie 
2,8 mil. pracovných miest len v tomto odvetví.  
 
 Piatou je Iniciatíva – "Priemyselná politika pre éru 
globalizácie" (An industrial policy for the globalisation 
era). Jej cieľom je zabezpečiť silnú a 
konkurencieschopnú európsku priemyselnú základňu 
skvalitnením podnikateľského prostredia, modernizáciou 
politiky štátnej pomoci a odstraňovaním administratívnej 
náročnosti príslušnej legislatívy. 

 
 Predposlednou šiestou je iniciatíva "Program pre nové 
zručnosti a pracovné miesta“ (An agenda for new skills 
and jobs) – 80 mil. Európanov má nízku alebo základnú 
kvalifikáciu. Do roku 2020 si bude ďalších 16 mil. 
pracovných miest vyžadovať vyššiu kvalifikáciu, pričom 
ponuka práce pre osoby s nižšou kvalifikáciou sa zníži o 
12 mil. pracovných miest.  Cieľom tejto stratégie je 
urýchlenie získavania nových zručností pre pracovníkov 
ktorí predčasne ukončili vzdelanie, majú nižšiu 
kvalifikáciu, resp. vyšší vek. 
 
 Poslednou siedmou iniciatívou je „Európska platforma  
boja proti chudobe" (A European Platform against 
Poverty) – pred krízou bolo v EÚ chudobou ohrozených 
80 mil. ľudí. 19 miliónov z nich sú deti. 8 % 
zamestnaných Európanov nezarába toľko, aby sa dostali 
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nad hranicu chudoby. Uvedená iniciatíva, stavajúca na 
aktuálnom európskom roku boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu, má za cieľ propagovať sociálnu 
inklúziu a zabezpečiť adekvátnosť ochranných 
sociálnych systémov. 

 
Uvedomujem si určitú zdržanlivosť pri diskusii 
o európskych stratégiách. Dovoľte mi preto uviesť len 
zopár príkladov mimoriadnych prínosov odblokovania 
európskeho potenciálu: 
 
 1. Odstránenie bariér a vytvorenie skutočného jednotného 
trhu s elektrickou energiou – zvýšenie priemerného 
európskeho HDP o 50 mld. eur. 
 
 2. Paušálne zavedenie Smernice o službách do 
legislatívnych poriadkov všetkých ČK (18 ČK zatiaľ 
uvedenú smernicu netransponovalo do svojej legislatívy) 
– zvýšenie priemerného HDP o 63 mld. eur 
 
 3. Zníženie administratívneho zaťaženia pre 
podnikateľov o 25 % - zvýšenie priemerného HDP o 75 
mld. eur 
 
 4. Odstránenie cezhraničných regulačných a daňových 
prekážok pre finančné kapitálové transakcie – zvýšenie 
priemerného HDP o 94 mld. eur. 
 

Podobných príkladov by bolo možné nájsť veľmi veľa. 
Dokazuje to potenciál a možnosti, ktoré EÚ má, ale ich 
nevyužíva. 
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Stratégia EÚ 2020 preto prichádza s ambicióznymi cieľmi, 
ktorých naplnenie je však vzhľadom na aktuálnu situáciu 
kľúčové. Vychádza z poznaní a skúseností, ktoré sme doteraz 
nadobudli a snaží sa ich pretaviť do nového efektívneho 
systému, ktorý by európskej ekonomike do budúcnosti 
zabezpečil dôstojné a najmä konkurencieschopné miesto 
medzi globálnymi hráčmi.  
 
Stratégia EÚ 2020 je navrhnutá v celoeurópskom meradle, je 
však zrejmé, že každá členská krajina si v jej rámci definuje 
svoje vlastné národné priority. V tomto zmysle a zároveň v 
kontexte Lisabonskej zmluvy, ktorá z hľadiska národných 
parlamentov zaviedla nový konzultačný mechanizmus 
zvyšujúci mieru aktívneho zaangažovania sa národných 
parlamentov do celkového rozhodovacieho procesu EÚ by 
som Vás vážené pani poslankyne a páni poslanci chcel vyzvať, 
aby ste Európskej komisii tlmočili Vaše konkrétne námety a 
pripomienky k návrhu novej Stratégie EÚ 2020.  
 
Slovenská republika od svojho vstupu do EÚ v roku 2004 
zaznamenala viditeľný pokrok v takmer všetkých oblastiach. 
V rámci EÚ27 dnes slovenčinu  možno počuť takmer v každej 
členskej krajine, v samotnom Bruseli dnes pre európske 
inštitúcie pracuje viac než 600 slovenských občanov. Členstvo 
v únii nám prinieslo nespočetné množstvo výhod – Schengen 
nám umožňuje cestovať po Európe bez akýchkoľvek 
obmedzení, vstup do eurozóny nás katapultoval do 
exkluzívneho klubu európskych ekonomík, ktoré za 
spoločným stolom rozhodujú o najdôležitejších európskych 
ekonomických a finančných otázkach. Členstvo v tomto 
zoskupení bezpochyby zvýšilo kredibilitu a medzinárodnú 
prestíž SR. Zaznamenali sme najvyšší rast HDP pre capita 
v EÚ, kde sme sa z pôvodných 50% priblížili k 70% priemeru 
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EÚ. Uplynulých 5 rokov možno teda z hľadiska nášho 
pôsobenia v rámci EÚ hodnotiť veľmi pozitívne. 
 
Úspech EÚ bude záležať aj od úspechu Slovenska a prosperita 
Slovenska aj od vývoja v EÚ. Preto verím, že aj 
nadchádzajúcu dekádu budeme vedieť spoločnými silami, 
využiť a zúročiť minimálne tak úspešne ako doteraz. 
 
Ďakujem veľmi pekne za Vašu pozornosť. 
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