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Zborník hlavných myšlienok zo seminára 

 
 

Rozhodovacie procesy v inštitúciách EÚ a dôsledky týchto 
rozhodnutí na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, 

 
ktorý organizovala Informačná kancelária Európskeho  

parlamentu na Slovensku a Podnikateľská aliancia Slovenska  
 
 

dňa 21. septembra 2006 od 9:00 do 13:00 
v Hoteli Devín na Riečnej ulici č.4 v Bratislave 

 
 
 
 
 
 

Program seminára 
 

08:45 – 09:00 Registrácia   
 
09:00 – 10:30 Rozhodovacie procesy v inštitúciách EÚ 
 
Účastníci panelu:  
Dušan Čaplovič – vicepremiér pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny 
Patrik Zoltvány – Republiková únia zamestnávateľov  
Ján Hudacký – poslanec EP za SR  
Anatolij Bracjun – Katedra hospodárskej politiky NHF EU Ba 
 
10:30 – 10:45 Prestávka na kávu 
 
10:45 – 12:15 Voľné poskytovanie služieb v EÚ - Smernica o službách 
 
Účastníci panelu: 
Eleonóra Weberová – Ministerstvo hospodárstva SR 
Zita Pleštinská – poslankyňa EP za SR  
Róbert Kičina – Podnikateľská aliancia Slovenska 
 
12:15 – 13:00 Záverečné občerstvenie 
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Závery seminára 
 
Rozhodovacie procesy v inštitúciách Európskej únie a voľné poskytovanie služieb, 
konkrétnejšie, vznik a význam Smernice o službách, boli dvoma ústrednými témami 
panelovej diskusie na druhom spoločnom seminári Informačnej kancelárie Európskeho 
parlamentu na Slovensku a Podnikateľskej aliancie Slovenska v bratislavskom hoteli Devín.  

Vicepremiér vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny Dušan Čaplovič v diskusii s predstaviteľmi podnikateľských zväzov, vysokých 
škôl, vedecko-výskumných inštitúcií i zástupcami malých a stredných firiem na Slovensku po 
prvýkrát v ucelenejšej podobe sformuloval vládne priority v eurointegračnej oblasti. 
Zúčastnených a odbornú verejnosť prizval k aktívnej spolupráci na konkretizácii Národnej 
lisabonskej stratégie, k finalizácii Národného programu reforiem a k odbornej diskusii 
zameranej na úspešné dotiahnutie Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 
– 2013, ktorý by vláda SR mala dorokovať s Bruselom do konca tohto roku. 

Za predpoklad úspešného zvládnutia akčných plánov vládneho programu Minerva na podporu 
vedomostnej spoločnosti nepovažuje iba dôraz na vytváranie priaznivého podnikateľského 
prostredia, ale i tímovú spoluprácu s odborníkmi, čo najprístupnejšie vzdelávanie 
a vyrovnávanie zaostávajúcich regiónov Slovenska s najrozvinutejšími.  

Patrik Zoltvány z Republikovej únie zamestnávateľov v krátkosti popísal rozhodovacie 
mechanizmy v EÚ a možnosti ich ovplyvňovania. Poukázal na množstvo záujmových skupín, 
ktoré sa snažia vplývať na rozhodnutia orgánov EÚ. Nedostatky v oblasti slovenskej 
reprezentácie vidí v zlej komunikácii medzi inštitúciami, ktoré SR zastupujú v EÚ. Vo svojej 
prezentácii hovoril tiež o lobingu, ako o štandardnej a potrebnej aktivite. Na túto tému 
nadviazal europoslanec Ján Hudacký, ktorý ďalej hovoril o postupoch, ako môžu slovenskí 
podnikatelia vstupovať do legislatívneho procesu EÚ. „Dôležité je začať sledovať legislatívny 
text včas, čiže ešte pred vydaním oficiálneho návrhu Komisiou“, zdôraznil vo svojom 
príspevku. Kritizoval skutočnosť, že slovenskí podnikatelia na komunikáciu svojich názorov  
málo využívajú europoslancov a zároveň ich vyzval k spolupráci pri ovplyvňovaní tvorby 
legislatívy EÚ. Anatolij Bracjun z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity 
v Brastislave negatívne hodnotí skutočnosť, že hospodárska politika EÚ je ovplyvňovaná viac 
z roviny politickej ako z roviny ekonomickej.  

Účastníci druhého panelu, v rámci ktorého vystúpila aj europoslankyňa Zita Pleštinská, sa 
zhodli na tom, že smernica o službách prinesie zlepšenie podnikateľského prostredia a to aj 
napriek oslabenému a modifikovanému princípu krajiny pôvodu. Smernica mierne zníži 
administratívne zaťaženie podnikateľov a zjednoduší kontakt so štátnymi inštitúciami. Do 
panelovej diskusie sa aktívne zapojili europoslanec Peter Baco, ktorý kritizoval postoj starých 
štátov únie proti liberalizácii trhu služieb. Robert Hajšel z Informačnej kancelárie Európskeho 
parlamentu na Slovensku taktiež nevníma súčasný návrh smernice ako výrazný krok vpred, no 
i napriek tomu verí, že pozitívne efekty smernice všetci podnikatelia privítajú. Róbert Kičina 
z Podnikateľskej aliancie Slovenska v závere hodnotil dopady opatrení EÚ na podnikateľské 
prostredie SR. „Prínosy eurolegislatívy v posledných dvoch rokoch boli slovenskou odbornou 
verejnosťou vnímané skôr pozitívne.“ 
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Príspevky hlavných rečníkov 

 

 
Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 
 
Lisabonská stratégia, ktorá ešte stále v ušiach 
mnohých znie nepresvedčivo, zahrňuje v sebe 
toľko veľa aspektov do perspektívy EÚ, že sa 
s ňou podnikatelia, vlády, ako aj odbory budú 
boriť ešte dlhé roky. Od úspešnosti jej napĺňania 
bude závisieť to, ako bude EÚ v konečnom 
dôsledku vyzerať a aké miesto v nej bude mať aj 
slovenská ekonomika. 
 
Naša prvá konferencia, ktorá bola koncom mája, 
sa venovala viac menej objasneniu politických 
prístupov k dosahovaniu cieľov Lisabonskej 
stratégie. Jednotlivé politické strany dostali 
priestor, aby prezentovali svoj návod, ako tieto 
ciele dosahovať. Dnešná druhá konferencia bude 
venovaná hlavne odbornejším a edukatívnejším 
záležitostiam ohľadom podnikania, Lisabonskej 
stratégie a vôbec európskej legislatívy. Mala by 
odkryť ako vzniká európska legislatíva a v akom štádiu môžu podnikatelia, cez rôzne svoje 
zastúpenia a povedzme aj lobistické skupiny v Bruseli alebo doma, vstupovať do procesu jej 
tvorby.  
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Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny 
 
Vo svojom vystúpení sa budem bližšie venovať dvom oblastiam. V prvom rade to bude 
Lisabonská stratégia a predvstupová problematika, ako aj problematika štrukturálnych fondov 
EÚ a samozrejme príprava národného strategického referenčného rámca. 
 

V období prehodnocovania zámerov Lisabonskej 
stratégie a zužovania pôvodných cieľov, prijalo 
Slovensko svoju národnú Lisabonskú stratégiu, 
stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 známu pod názvom Minerva. Akčné 
plány, ktoré boli prijaté sa plnia na 30-40 percent 
a preto budeme musieť výraznejšie skvalitniť 
resp. prehodnotiť niektoré akčné plány. Celú 
oblasť musíme zhodnotiť z hľadiska reálnych 
ekonomických možností a nájsť nástroje 
pomocou, ktorých budú aktivity a úlohy postupne 
napĺňané.  
 
Slovenskej republike bol pridelený  nenávratný 
finančný príspevok vo výške 5,17 mld. euro na 
financovanie projektov v oblasti poľnohos-
podárstva, vnútorného trhu, finančnej kontroly, 

jadrovej bezpečnosti, zdravia a ďalšieho budovania administratívnych kapacít. Konečný 
termín na kontrahovanie bol stanovený na december 2008 a na realizáciu zmlúv na december 
2009.  
 
Európska kohézna politika EÚ na nasledovné obdobie rokov 2007-2013 prešla veľkou 
reformou  a od budúceho roku sa má koncentrovať na tri ciele, ktorými sú konvergencia 
zaostávajúcich regiónov, posilnenie regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
v ďalších regiónoch a európska teritoriálna spolupráca.  
 
K 31.7. 2006  sa vyčerpalo 13,3 mld. Sk, z toho 9,6 mld. Sk zo zdrojov EÚ a 3,7 mld. Sk zo 
štátneho rozpočtu. Počas nasledujúceho 7. ročného obdobia je určených 11 mld. euro čo 
predstavuje viac ako 400 mld. Sk a to si vyžaduje maximálnu pripravenosť verejného sektora 
ale tiež súkromného sektora. 
 
Slovensko môže zohrať veľmi významnú úlohu v oblasti zelených technológii, 
environmentálnych technológii, ktoré predstavujú budúcnosť. Je to predovšetkým malý a 
stredný podnikateľský stav, ktorý, ak dokáže nabehnúť do tejto oblasti, bude predstavovať 
budúcnosť, ktorá bude hýbať svetom.  
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Patrik Zoltvány, Republiková únia zamestnávateľov 
 
Lobing na úrovni EU je považovaný za legitímnu a potrebnú aktivitu a nemá negatívnu 
konotáciu ako má lobing na Slovensku alebo aj v iných členských krajinách. Predstavuje tiež 
akceptovanú formu zastupovania záujmov a je zabudovaný do rozhodovacích procesov v EÚ.  
 
Lobisti poskytujú informácie o nariadeniach, programoch a udalostiach v EÚ. Lobistické 
skupiny by mali informovať o tom, aké legislatívne návrhy pripravuje európska komisia, 
o čom sa rokuje v európskom parlamente, v akom štádiu je daná legislatíva a aké sú pozície  
jednotlivých členských krajín. Lobisti zastupujú svojich klientov v európskych asociáciách  
a združeniach. Zo Slovenska je momentálne zastúpených 6-7 asociácii na európskej úrovni. 
Tieto európske združenia sa snažia presadzovať svoje záujmy smerom k európskej komisii 
a európskym inštitúciám a obhajovať záujmy svojich členov.  
 
Takže aké benefity plynú firmám z lobingu v Bruseli? Jednak sú to informácie o EÚ, ktoré 
lobistická spoločnosť dokáže získať oveľa rýchlejšie, ako keby sa mali k danej firme dostať 
oficiálnymi kanálmi. V ďalšom rade je to vplyv na rozhodovací proces – firmy si týmto 
budujú svoj imidž a svoje postavenie na európskej úrovni. Taktiež sa napomáha pri 
komunikácii z inštitúciami EÚ a predchádza sa škodám zapríčineným neprítomnosťou 
v Bruseli.  
 
Na úrovni Bruselu sa snažia presadzovať záujmy 
najme zväzy – ako zamestnávateľské zväzy tak aj 
odborári, individuálne firmy, lobistické firmy, 
právne kancelárie, novinári a média, poradenské 
spoločnosti, mimovládne organizácie, profesné 
združenia a komory, zastúpenia regiónov a miest, 
stále zastúpenia, cez ktoré presadzujú svoje záujmy 
jednotlivé členské krajiny.  
 
Aké sú formy lobingu? Prvá forma lobingu je 
priame zastúpenie v Bruseli. Druhá možnosť je byť 
zastúpený sprostredkovaním cez lobistickú, 
poradenskú alebo právnu kanceláriu. Tretia 
možnosť je prostredníctvom členstva vo vlastnom 
združení alebo komore. Posledná možnosť je 
prostredníctvom národnej vlády.  
 
Napriek pozitívnemu reformnému imidžu krajiny je Slovensko zatiaľ stále málo viditeľné v 
Bruseli. Jednotlivé subjekty, ktoré sú v Bruseli takmer vôbec medzi sebou nekomunikujú. 
Mnohí Slováci, ktorí pracujú v inštitúciách EU, nie sú až taký patrioti ako ich kolegovia 
z iných krajín. Lobisti dokážu napomôcť záujmom jednotlivých firiem, ale aj záujmom 
krajiny. Štát musí svojou efektívnou personálnou politikou presadzovať svoje záujmy v EÚ.   
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Ján Hudacký, poslanec Európskeho parlamentu za SR 
 
Lobing nieje korupcia, úplatkárstvo, vydieranie, ako sa to dosť často spája na Slovensku, ale 
sú to konkrétne aktivity za účelom ovplyvňovania verejného sektora v pozitívnom význame s 
cieľom jeho rozvoja resp. ovplyvňovania špecifickej oblasti, ktorú chceme nejakým 
spôsobom zmeniť.  
 
Je potrebné vyvíjať aktivity smerom k európskej komisii a prichádzať s aktivitami, 
iniciatívami, a návrhmi na ovplyvňovanie európskej legislatívy. Existujú aj návrhy, ktoré 
prichádzajú z prostredia mimo inštitúcií EÚ – napr. ruská 
asociácia automobilového priemyslu dosť často prichádza 
zo svojimi návrhmi, ktoré si komisia mnoho krát 
osvojuje. Toto je tiež jeden zo spôsobov ako ovplyvňovať 
európsku legislatívu.  
 
Parlamentné výbory sú dôležitou súčasťou 
schvaľovacieho procesu a konkrétni členovia príslušných 
výborov môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výsledok 
hlasovania a pozmenenia daného legislatívneho návrhu. 
  
Každý jeden výbor parlamentu organizuje k rôznym 
návrhom a direktívam – či už legislatívnym alebo 
nelegislatívnym, množstvo seminárov a konferencií. 
Problémom je, že slovenskí zástupcovia sú v tomto smere 
málo aktívny. My (pozn.: slovenskí europoslanci), ako 
členovia Európskeho parlamentu, pokiaľ sme tieňoví 
spravodajcovia resp. spravodajcovia, máme možnosť 
organizovať semináre, dokonca aj konferencie na 
konkrétnu tému a pozvať jednotlivých zástupcov 
záujmových skupín, aby vystúpili a predniesli svoje 
návrhy na pripravovanú direktívu alebo legislatívny 
návrh.  
 
Nový program konkurencieschopnosti a inovácii je momentálne v končiacom sa 
legislatívnom procese a aj v tomto prípade sa potvrdilo, že je nevyhnutné vstúpiť do procesu 
prijímania eurolegislatívy skutočne na začiatku, aby sme mohli potom ovplyvniť výslednú 
podobu programu. V rámci finančnej perspektívy bolo na tento program schválené 3,2 mld. 
euro. Program je rozdelený na tri podprogramy, a to podprogram pre podnikanie a inovácie, 
podprogram podpory informačných a komunikačných technológií a podprogram inteligentnej 
energie pre Európu. Celý program je orientovaný na zvýšenie konkurencieschopnosti  
predovšetkým malých firiem a to prostredníctvom technologického rozvoja a inovácii 
v týchto firmách. Po jeho schválení komisia pripraví konkrétny návrh, ktorý sa dostane 
prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov podnikateľským subjektom, ktoré by mohli 
tieto prostriedky čerpať už budúci rok.  
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Anatolij Bracjun, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 
Spoločným menovateľom otázok, ktoré chcem vo svojom vystúpení nastoliť, je komplexné 
vnímanie európskej integrácie SR. Je potrebné  sa zbaviť zaužívaného klišé typu „ Slovenská 
republika a Európska únia“, ktoré vzniklo v hektickom predvstupovom období. Musíme 
konať s vedomím toho, že Slovensko je nedeliteľnou súčasťou únie.  
 

Slovensko bolo jedinou pristupujúcou 
krajinou, kde vstup do EÚ podporili všetky 
parlamentné frakcie parlamentu. 
V súčasnosti však otázky vplyvu 
hospodárskej politiky EÚ na slovenskú 
ekonomiku prerástli z roviny ekonomickej 
do roviny politickej. Problémom je 
skreslené vnímanie podstaty hospodársko-
politickej integrácie, ktorou je vedomé 
prenášanie výkonu časti štátnej suverenity 
na spoločne vytvorené inštitúcie, uznanie 
nadnárodného práva a pod., ktoré je 
vnímané ako populistický návrat do 
Európy, ako príležitosť pre 
postsocialistické krajiny a najmä niektoré 

ideologické záujmové skupiny v nich formovať európsku politiku.  
 
Súčasná kríza v EÚ má dve základné dimenzie – ekonomickú a politickú. Ekonomická 
spočíva v nepripravenosti štátov EÚ 15 čeliť konkurencii nižších nákladov v krajinách EÚ 10 
a v neuskutočnení ekonomicky a politicky veľmi náročných sociálnych reforiem. Logickým 
pokračovaním je tlak komisie na zosúladenie daňovej a odvodovej politiky, na potláčanie 
sociálneho dampingu, čím by krajiny EÚ 10, a Slovensko osobitne, stratili väčšinu svojich 
konkurenčných výhod so všetkými ekonomickými a vnútropolitickými dôsledkami.  
 
Politický aspekt krízy spočíva v neschopnosti EÚ definovať a zmluvne zakotviť mieru 
politickej integrácie súvisiacu s prijatím európskej ústavy. Tento problém má prvoradý 
význam. Európa si však môže vybrať v podstate z dvoch kvalitatívne odlišných politických 
smerovaní – k superštátu alebo k superveľmoci. Rozdiel medzi nimi je rozdielom medzi 
pojmami vedenie a velenie, medzi diktátom a konaním na základe splnomocnenia.  
 
Slovensko s jeho malou, veľmi otvorenou a nedostatočne vyspelou ekonomikou potrebuje 
politicky konsolidovanú a v globálnom konkurenčnom prostredí ekonomicky prosperujúcu 
úniu, pretože len takáto únia bude naklonená kohéznemu partnerstvu, ktoré Slovensko bude 
dlhodobo potrebovať.  
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Eleonóra Weberová – Ministerstvo hospodárstva SR 
 
Smernica o službách je momentálne jedným z najdôležitejších legislatívnych aktov EÚ. 
Z voľného pohybu osôb, kapitálu a tovaru sú služby relatívne najmenej liberalizované. Služby 
sú veľmi dôležitým segmentom ekonomiky, takmer 70% obyvateľstva v EU pracuje 
v súčasnosti v službách. Na Slovensku je to okolo 65%. Tento sektor je najdynamickejšie sa 
rozvíjajúcim.  
 
Európska komisia prijala veľké množstvo pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa smernice. 
Následne na to bola sformulovaný kompromisný návrh smernice a na formálnom zasadnutí 
Rady pre konkurencieschopnosť v máji 2006 bola prijatá politická dohoda o smernici.  
 
Oficiálne postoje SR k týmto článkom 
smernice vychádzali z tzv. rámcovej 
pozície SR. Táto bola prijatá 16. 
septembra 2004 poradou vedenia 
Ministerstva hospodárstva. Pozícia SR 
vychádzala zo zásady liberalizácie 
služieb, ktoré by zvýšili kvalitu 
a prístupnosť služieb, zároveň by 
poskytli väčšiu právnu istotu ako pre 
spotrebiteľov tak aj pre podnikateľov.   
 
Smernica o službách má za úlohu 
zlepšiť predpoklady hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti, dosiahnuť 
integrovaný vnútorný trh v sektore 
služieb a to cestou odstránenia 
určitých právnych, administratívnych 
prekážok  vo voľnom pohybe služieb a posilnením práv poskytovateľov a spotrebiteľov. 
Liberalizácia služieb nenaruší existujúce sociálne istoty zamestnancov, ale zachová európsky 
sociálny model.  
 
K zjednodušeniu a transparentnosti podnikateľského prostredia prispejú tieto faktory: 
zhodnocovanie vnútroštátnych požiadaviek na udeľovanie povolení k podnikaniu,  zavedenie 
etických kódexov na úrovni spoločenstva do sféry podnikania, zriadenie jednotných 
kontaktných miest pre podnikateľov, odstránenie predchádzajúcich diskriminačných prekážok 
ako napr. povinnosť podnikateľov získať štátnu príslušnosť v niektorých krajinách, 
odstránenie požiadavky preverenia ekonomickej potreby, čo je podmienkou v niektorých 
členských štátoch, aby začínajúci podnikateľ mohol vstúpiť na trh iného členského štátu iba 
ak preukáže, že existuje dopyt po danej službe.  
 
Pôvodná smernica predložená bývalým komisárom pre vnútorný trh Fritzom Bolkensteinom 
bola veľmi radikálna a ambiciózna v otázke liberalizácie služieb a vytvorenia jednotného trhu. 
Kompromisný návrh smernice je už v tomto smere menej radikálny a väčšiu váhu prikladá 
zachovaniu existencie sociálneho modelu a sociálnych istôt. Smernica by mala byť prijatá 
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koncom  roku 2006 a implementovaná začiatkom roku 2007. Smernica by mala zlepšiť 
a stabilizovať podnikateľské prostredie.  
 
 
 
Zita Pleštinská – poslankyňa Európskeho parlamentu za SR 
 

Z ekonomického hľadiska je EÚ založená na slobode 
pohybu tovarov, osôb, kapitálu a služieb. Napriek 
tomu, že tieto slobody sú zakotvené už v rímskych 
zmluvách z roku 1957, v roku 2002 európska komisia 
identifikovala množstvo oblastí kde sú občania EU 
v rámci členských štátov obmedzovaný 
v poskytovaní služieb. Sektor služieb pritom tvorí 
60% HDP EÚ a podieľa sa na vyše 70% 
zamestnanosti. 
  
Jeden z najliberálnejších aspektov pôvodného návrhu 
smernice bol princíp krajiny pôvodu. Na základe 
tohto princípu mal poskytovateľ služieb podliehať len 
právnym ustanoveniam krajiny z ktorej pochádzal.   
 
Už v decembri roku 2000 vypracovala Európska 
komisia stratégiu služieb pre vnútorný trh. Na 

základe tejto stratégie sa určilo, že je potrebné zaoberať sa s touto problematikou, pretože 
existuje veľmi veľa prekážok na vnútornom trhu. V roku 2002 bola správa komisie a v januári 
2004 vzišiel návrh smernice. Prvé čítanie v európskom parlamente bolo v roku 2006. 
Európska komisia predložila nový návrh a európske predsedníctvo prijalo väčšinu 
pozmeňovacích návrhov európskeho parlamentu.  
 
Každý členský štát bude mať tri roky a v niektorých oblastiach dokonca 5 rokov na to, aby 
všetky tieto záležitosti implementoval do svojej legislatívy.  
 
 
 
Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska 
 
Slovenská aj európska legislatíva pomáha k zlepšovaniu ekonomík EU a SR. Vyplýva to 
z projektu HESO, ktorý realizuje inštitút INEKO a v rámci ktorého skupina expertov hodnotí 
vybranú domácu a európsku legislatívu. Keď si zoberieme tri najlepšie opatrenia EU: 
smernica o uznávaní odborných kvalifikácii, smernica o investičných službách a návrh 
smernice o službách všetky tri sú spojené s tou smernicou o službách, o ktorej sa dnes 
bavíme. Na opačnom konci rebríčka stoja: návrh zmeny smernice o pracovnom čase, 
zmäkčenie pravidiel paktu stability a rastu, návrh na harmonizáciu základu dane z príjmu 
právnických osôb.  
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Stručne k tej najlepšie hodnotenej a to smernici o uznávaní odborných kvalifikácii. Pozitívom 
je zvýšenie flexibility a pohybu pracovných síl. Negatívom je, že viazne prijatie hlavnej – 
nosnej – smernice o službách, ktorá je nevyhnutná na efektívne fungovanie trhu služieb.  
Druhým najlepší opatrením je smernica o investičných službách. Pozitívum: uľahčenie 
pohybu kapitálu, zlepšenie prístupu ku kapitálovým zdrojom pre podnikateľov. Negatívum: 
nejednotná mena, nerovnaká regulácia finančných trhov. Tretie najlepšie opatrenie, návrh 
smernice o službách. Zástancovia opatrenia hovoria, že smernica prinesie rozvojový impulz, 
ktorý by posunul rast ekonomiky do vyšších čísel. Negatíva tu boli spomenuté; prekážky 
kladú staré členské krajiny.  
 
Na druhej strane stoja opatrenia, ktoré znižujú 
flexibilitu pracovného trhu a ktoré by tým 
uškodili EÚ. Pohľad Podnikateľskej aliancie na 
túto oblasť je pomerne jednoznačný: čím väčšia 
flexibilita v pracovno-právnych vzťahoch, tým 
pre ekonomiku lepšie. Zmäkčenie pravidiel paktu 
stability a rastu, prijaté pre rozpočtovú 
nedisciplinovanosť Nemcov, Talianov, 
Francúzov. Vytvoril sa tu nebezpečný precedens 
aj pre ostatné krajiny a hrozí riziko , že nakoniec 
na tom utrpí jednotná mena EURO. Z tohto 
pohľadu hodnotili toto opatrenie slovenskí experti 
veľmi negatívne. Napokon najväčšie negatívum, 
harmonizácia daňových základov, za ktorou 
možno vidieť otváranie cesty pre harmonizáciu 
daňových sadzieb. Hlasy proponentov hovorili, že 
by sa firmám zjednodušilo účtovníctvo v 
rámci EU, jednoduchšie by mohli vykazovať daňový základ. Na druhej strane tu naozaj hrozí 
veľké riziko, že by potom mohla nastať harmonizácia daňových sadzieb v ďalšom kroku, čo 
by poškodilo najmä nové krajiny. Názor PAS je v tomto smere jednoznačný – sme za daňovú 
konkurenciu, ktorá kryštalizuje daňové systémy, posúva ich bližšie k optimu a snaží sa ich 
robiť čo najefektívnejšími.  
 
Opatrenia EÚ, ktoré zvyšujú flexibilitu, prispievajú k rozvoju podnikania a spoločnosti boli 
hodnotené pozitívne. Sú to tie opatrenia, ktoré sa opierajú sa o hlavné piliere, na ktorých bola 
EÚ postavená, t.j. voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb. Z hľadiska vytvárania 
lepších podmienok na podnikanie treba eliminovať výnimky a prechodného obdobia 
v eurolegislatíve, ktoré zneprehľadňujú systém. Ďalej treba znižovať a zjednodušovať 
administratívne zaťaženie. Posledný bod je znižovať rozsah eurolegislatívy, ktorej rozsah sa 
dnes počíta na 100 tisíc strán. 
 
 
Bratislava 21. septembra 2006 
 
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 
Podnikateľská aliancia Slovenska 


