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Recomandare de
RECOMANDARE A CONSILIULUI
privind Programul național de reformă al Slovaciei pentru 2019 și care include un aviz
al Consiliului privind Programul de stabilitate al Slovaciei pentru 2019

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121
alineatul (2) și articolul 148 alineatul (4),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind
consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor
economice1, în special articolul 5 alineatul (2),
având în vedere recomandarea Comisiei Europene,
având în vedere rezoluțiile Parlamentului European,
având în vedere concluziile Consiliului European,
având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă,
având în vedere avizul Comitetului economic și financiar,
având în vedere avizul Comitetului pentru protecție socială,
având în vedere avizul Comitetului pentru politică economică,
întrucât:

RO

(1)

La data de 21 noiembrie 2018, Comisia a adoptat Analiza anuală a creșterii, care
marchează începutul semestrului european de coordonare a politicilor economice
pentru 2019. Comisia a ținut seama în mod corespunzător de Pilonul european al
drepturilor sociale, proclamat de Parlamentul European, Consiliu și Comisie la
17 noiembrie 2017. Prioritățile analizei anuale a creșterii au fost aprobate de Consiliul
European din 21 martie 2019. De asemenea, la data de 21 noiembrie 2018, Comisia a
adoptat, pe baza Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, Raportul privind mecanismul de
alertă, în care nu a identificat Slovacia printre statele membre pentru care urma să se
efectueze un bilanț aprofundat. La aceeași dată, Comisia a adoptat, de asemenea, o
recomandare de recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro,
care a fost aprobată de Consiliul European la 21 martie 2019. La 9 aprilie 2019,
Consiliul a adoptat Recomandarea privind politica economică a zonei euro
(„Recomandarea pentru zona euro”).

(2)

În calitate de stat membru a cărui monedă este euro și având în vedere legăturile
strânse dintre economii în cadrul uniunii economice și monetare, Slovacia ar trebui să
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asigure punerea în aplicare integrală și în timp util a Recomandării pentru zona euro,
astfel cum se reflectă în recomandările 2-4 de mai jos. Mai precis, măsurile de
combatere a corupției și de îmbunătățire a sistemului de justiție vor contribui la
abordarea primei recomandări pentru zona euro în ceea ce privește calitatea
instituțiilor, accentul pus pe politica economică legată de investiții în domeniile
specificate va contribui la abordarea celei de a doua recomandări pentru zona euro în
ceea ce privește sprijinirea investițiilor, iar măsurile de îmbunătățire a competențelor
vor contribui la abordarea celei de-a treia recomandări pentru zona euro în ceea ce
privește funcționarea pieței forței de muncă.
(3)

Raportul de țară privind Slovacia pentru 20192 a fost publicat la 27 februarie 2019.
Acesta a evaluat progresele realizate de Slovacia în ceea ce privește punerea în
aplicare a recomandărilor specifice țării adoptate de Consiliu la 13 iulie 2018, măsurile
adoptate pentru a da curs recomandărilor din anii anteriori, precum și progresele
realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor naționale din cadrul Strategiei Europa
2020.

(4)

La 25 aprilie 2019, Slovacia și-a prezentat Programul național de reformă pentru 2019,
precum și Programul de stabilitate pentru 2019. Pentru a se ține seama de legăturile
dintre cele două programe, acestea au fost evaluate în același timp.

(5)

Recomandările relevante specifice fiecărei țări au fost luate în considerare în cadrul
programării fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) aferente
perioadei 2014-2020. Astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului3, Comisia poate solicita
unui stat membru să își revizuiască acordul de parteneriat și programele relevante și să
propună modificări la acestea dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini punerea în
aplicare a recomandărilor relevante ale Consiliului. Comisia a furnizat detalii
suplimentare referitoare la modul în care se va prevala de dispoziția menționată
anterior în orientările sale privind aplicarea măsurilor prin care se stabilește o corelație
între eficacitatea fondurilor ESI și buna guvernanță economică4.

(6)

În prezent, Slovacia se încadrează în componenta preventivă a Pactului de stabilitate și
de creștere. În Programul său de stabilitate pentru 2019, guvernul estimează că soldul
global va crește de la un deficit de 0,7 % din PIB în 2018 la un buget echilibrat în
2019, urmând să rămână neschimbat până în 2022. Pe baza soldului structural
recalculat5, se preconizează că obiectivul bugetar pe termen mediu – care a fost
modificat de la un deficit structural de 0,5 % din PIB în 2019 la 1 % din PIB începând
din 2020 – va fi realizat în 2020. Conform Programului de stabilitate pentru 2019, se
estimează că ponderea datoriei publice în PIB va scădea treptat, de la 47,5 % în 2019
până la 44,4 % în 2022. Scenariul macroeconomic care stă la baza acestor proiecții
bugetare este plauzibil. În același timp, măsurile necesare pentru a sprijini țintele de
deficit planificate în perioada de după 2019 nu au fost complet detaliate. Bugetul
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include o categorie de cheltuieli nespecificate, numite rezerve bugetare (reprezentând
în total 0,7 % din PIB), ceea ce reduce previzibilitatea în ceea ce privește execuția
bugetului.

RO

(7)

La 13 iulie 2018, Consiliul a recomandat Slovaciei să se asigure că rata de creștere
nominală a cheltuielilor publice primare nete6 nu va depăși 4,1 % în 2019, ceea ce
corespunde unei ajustări structurale anuale de 0,5 % din PIB. Având în vedere
previziunile Comisiei din toamna anului 2018, care preconizau o poziție mai apropiată
de obiectivul pe termen mediu în 2019, și în concordanță cu normele privind
deblocarea ajustării necesare, rata de creștere nominală a cheltuielilor publice primare
nete nu ar trebui să depășească 4,6 %, ceea ce corespunde unei ajustări structurale
anuale de 0,3 % în 2019. Pe baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019,
există riscul unei abateri semnificative de la ajustarea fiscal-bugetară recomandată în
anii 2018 și 2019 luați împreună.

(8)

În 2020, Slovacia ar trebui să își atingă obiectivul bugetar pe termen mediu. Pe baza
previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, dacă politicile vor rămâne
neschimbate, acest lucru ar însemna o rată maximă de creștere nominală a cheltuielilor
publice primare nete de 4,6 %, reprezentând o ajustare structurală de 0,3 % din PIB. Pe
baza previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, dacă politicile vor rămâne
neschimbate, există riscul unei abateri semnificative de la acest obiectiv în anii 2019 și
2020 luați împreună. Se preconizează că Slovacia va respecta regula privind datoria în
2019 și în 2020. În general, Consiliul este de părere că măsurile necesare pentru a se
asigura respectarea dispozițiilor Pactului de stabilitate și de creștere ar trebui luate
începând din 2019.

(9)

Finanțele publice ale Slovaciei se confruntă cu riscuri medii la adresa sustenabilității
fiscal-bugetare pe termen lung. În conformitate cu raportul Comisiei din 2018 privind
sustenabilitatea finanțelor publice, pentru a stabiliza ponderea datoriei în PIB pe
termen lung ar fi necesară, într-un scenariu de menținere a politicilor actuale, o
îmbunătățire cumulată a soldului structural primar cu 2,5 puncte procentuale din PIB.
Acest lucru este determinat de creșterea preconizată a cheltuielilor cu pensiile și cu
asistența medicală, care duce la creșterea costurilor legate de îmbătrânirea populației
(contribuție comună de 1,8 puncte procentuale din PIB). Întrucât rata natalității este
scăzută, iar speranța de viață în Slovacia urmează să crească și mai mult, se estimează
că raportul de dependență a vârstnicilor (care compară persoanele în vârstă cu
populația activă – și anume ponderea persoanelor cu un loc de muncă sau care
urmează cursuri de formare) va fi aproape triplu până în 2060. Și, în timp ce în 2016
pentru fiecare zece angajați erau doar aproximativ trei persoane inactive cu vârsta de
peste 65 de ani, se preconizează că această cifră va crește la peste șapte pentru fiecare
zece angajați până în 2060 (raportul de dependență economică a vârstnicilor).
Introducerea unor alinieri automate ale vârstei de pensionare la speranța de viață a
îmbunătățit treptat sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii. Acest demers
a fost considerat drept un instrument important pentru asigurarea echității între
generații și a sustenabilității pe termen lung. Preocupările cu privire la sustenabilitatea
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fiscală pe termen lung a sistemelor de pensii au crescut în urma adoptării de către
Parlament, la 28 martie 2019, a unui amendament constituțional de instituire a unor
plafoane pentru vârsta de pensionare (64 pentru bărbați și femei fără copii, cu câte o
reducere de o jumătate de an pentru femei pentru fiecare dintre primii trei copii) și de
eliminare a ajustărilor automate legate de speranța de viață. Conform Consiliului
Fiscal din Slovacia, plafonul va genera o creștere suplimentară a cheltuielilor de 1,6 %
din PIB, acestea urmând să crească de la 8,6 % în 2016 la 11,4 % în 2070, iar nu la
9,8 %, așa cum preconiza Raportul din 2018 privind îmbătrânirea populației. Acest
lucru va spori în mod semnificativ riscurile legate de sustenabilitate. Până în prezent
nu au fost propuse măsuri de compensare, iar impactul asupra veniturilor persoanelor
în vârstă și asupra sărăciei nu a fost calculat.

RO

(10)

În pofida unor progrese în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, respectarea
obligațiilor fiscale rămâne o provocare, iar decalajul dintre veniturile fiscale teoretice
și cele reale în ceea ce privește colectarea TVA a fost de peste două ori mai mare decât
media UE în 2016. Se preconizează că măsurile prevăzute în cadrul celui de al treilea
plan de acțiune vor avea rezultate pozitive, însă unele dintre acestea nu au fost încă
puse în aplicare. De exemplu, este probabil ca introducerea declarațiilor fiscale
electronice să reducă sarcina administrativă suportată de contribuabili, dar efectul
global riscă să fie diminuat dacă nu se pun în aplicare toate măsurile prevăzute. În
același timp, un cadru bine structurat de măsuri de politică poate contribui la reducerea
numărului de modificări ale codului fiscal, care sunt frecvente, și poate încuraja
simplificarea acestuia. În fine, potențialul de realizare de venituri din taxele de mediu
și din impozitarea proprietăților este insuficient utilizat în raport cu alte țări din UE.

(11)

Continuă evoluțiile pozitive de pe piața muncii, fiind marcate de creșterea ocupării
forței de muncă și de niveluri ale șomajului dintre cele mai scăzute înregistrate
vreodată. S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește punerea în
aplicare a planului de acțiune pentru șomerii de lungă durată, care a contribuit la
reducerea numărului de șomeri de lungă durată cu o treime în decurs de doi ani. Cu
toate acestea, rata șomajului de lungă durată rămâne peste media UE, afectând în
special persoanele slab calificate, tinerii și romii. În contrast cu scăderea ratelor
șomajului, deficitele raportate în materie de forță de muncă calificată au devenit o
problemă majoră. Se înregistrează în continuare disparități regionale foarte pronunțate
pe piața muncii, ratele mai ridicate ale șomajului fiind concentrate în trei regiuni din
estul Slovaciei, iar deficitele de forță de muncă fiind concentrate în partea de vest a
țării. Este necesară continuarea consolidării capacităților angajatorilor și ale
sindicatelor pentru a se promova o implicare mai activă a acestora.

(12)

Raza de acțiune și eficacitatea politicilor de îmbunătățire a capacității de inserție
profesională sunt limitate. Programele de formare și recalificare au fost consolidate,
însă rămân insuficiente și nu se concentrează pe deplin asupra șomerilor de lungă
durată și a grupurilor defavorizate. Sistemul de învățământ nu contribuie suficient la
dezvoltarea socioeconomică și este subfinanțat la toate nivelurile. Calitatea scăzută a
rezultatelor școlare, participarea romilor la un învățământ general incluziv, începând
cu primii ani de viață, precum și integrarea efectivă în sistemele educative și de
formare a elevilor proveniți din medii defavorizate din punct de vedere socioeconomic
(având în vedere rata din ce în ce mai mare de părăsire timpurie a școlii) reprezintă
provocări urgente. Rezultatele școlare și nivelul competențelor de bază rămân scăzute
în raport cu standardele internaționale, fiind puternic influențate de mediul
socioeconomic din care provin elevii. Asigurarea faptului că populația slovacă este
dotată cu competențe mai bune pentru economia și societatea în schimbare reprezintă
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o provocare. În pofida creșterilor salariale progresive până în 2020, profesia de cadru
didactic rămâne neatractivă și se confruntă cu o penurie în creștere a forței de muncă.
În plus, calitatea și relevanța formării inițiale și oportunitățile de dezvoltare
profesională ale cadrelor didactice sunt limitate. Până în prezent, măsurile de
promovare a echității și a educației favorabile incluziunii care sunt în curs s-au situat
sub așteptări și nu au fost observate progrese reale în ceea ce privește desegregarea
elevilor romi. Guvernul a adoptat „Planul național de reformă pentru educație și
creșterea copiilor” (2018-2027) și primul plan de acțiune (2018-2019) (împreună cu un
buget estimat), precum și o nouă legislație privind asigurarea calității învățământului
superior. Va fi esențial ca aceste măsuri să fie puse în aplicare și monitorizate în mod
eficace pentru a determina dacă aduc rezultatele scontate.

RO

(13)

Rata scăzută de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor reflectă faptul că bărbații
recurg rareori la concediul parental de lungă durată și este accentuată și mai mult de
accesul limitat la servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile și la facilități de
îngrijire de lungă durată, precum și de disponibilitatea redusă a acestor servicii și
facilități. În special pentru copiii sub vârsta de trei ani, rata de înscriere în structuri de
îngrijire a copiilor este extrem de scăzută. Guvernul a adoptat o nouă decizie privind
participarea obligatorie la structuri de învățământ și îngrijire a copiilor preșcolari
începând cu vârsta de 5 ani, care va produce efecte din 2020. Cu toate acestea, sunt
necesare investiții suplimentare și trebuie încurajată participarea la serviciile de
îngrijire a copiilor și la structurile de învățământ preșcolar.

(14)

Deși ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială este
sub media UE, în numeroase districte din sudul și estul Slovaciei se înregistrează
niveluri cu mult mai mari. Există un blocaj considerabil în ceea ce privește accesul la o
educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii, care reflectă disparitățile regionale
ce se traduc printr-o rată de părăsire timpurie a școlii deosebit de pronunțată. Alte
blocaje se referă la accesul – la asistență medicală, la îngrijire de lungă durată, la
locuințe sociale și la alte servicii esențiale – al grupurilor defavorizate, în special al
romilor, precum și al persoanelor cu handicap și al persoanelor care suferă de lipsa de
adăpost și de excluziune locativă. O abordare integrată este esențială pentru a stimula
incluziunea socială a acestor grupuri.

(15)

Reformele menite să îmbunătățească raportul cost-eficacitate al sistemului de sănătate
se accelerează, deși gradul de punere în aplicare variază de la un domeniu de îngrijire
la altul. Acțiunile de politică întreprinse în contextul revizuirii cheltuielilor din
domeniul sănătății au avut unele rezultate pozitive, în principal ca urmare a unei serii
de măsuri de limitare a costurilor în domeniul produselor farmaceutice și al
dispozitivelor medicale. Cu toate acestea, mai sunt posibile îmbunătățiri în ceea ce
privește creșterea eficienței și furnizarea de îngrijiri mai puțin costisitoare, prin
realocarea strategică a resurselor între domeniile de îngrijire. Furnizarea serviciilor de
sănătate rămâne excesiv de dependentă de spitale, care, în ciuda reducerilor periodice
ale datoriilor, continuă să acumuleze datorii și să întâmpine dificultăți în ceea ce
privește finanțarea investițiilor necesare pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea
asistenței medicale. Deși consolidarea asistenței medicale primare este esențială pentru
reducerea utilizării serviciilor spitalicești care ar putea fi evitate, numărul redus de
medici generaliști și domeniul de aplicare limitat al serviciilor de asistență medicală
primară constituie un obstacol în calea îmbunătățirii eficienței sistemului de sănătate.
Întrucât guvernul a inițiat măsuri pentru a aborda deficitul de forță de muncă din
domeniul sănătății, va fi important ca aceste eforturi să se încadreze într-o strategie pe
termen mai lung, care să vizeze descentralizarea treptată a serviciilor din spitalele de
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urgență, consolidarea asistenței medicale primare și consolidarea serviciilor de
prevenire.

RO

(16)

Caracterul fragmentar al sistemului de cercetare subminează eficacitatea investițiilor
publice în cercetare și dezvoltare care vizează îmbunătățirea calității cercetării
științifice, iar un astfel de sistem nu atrage finanțare privată. Politica în materie de
cercetare și inovare este afectată de o coordonare ineficientă între ministere și alți
actori, ceea ce duce la întârzieri și deficiențe ale unor reforme majore. Procesul de
transformare al Academiei de Științe din Slovacia nu s-a desfășurat în condiții optime
și a stârnit astfel îngrijorări cu privire la continuitatea activităților acesteia, ceea ce a
dus la prăbușirea întregului proces. Lipsa sau eșecul măsurilor specifice, implicarea
limitată a instituțiilor de cercetare, precum și capacitatea limitată de cercetare
contribuie, împreună, la nivelul redus al cheltuielilor efectuate de sectorul privat în
cercetare și dezvoltare. În ansamblu, implicarea întreprinderilor în domeniul cercetării
și dezvoltării rămâne una dintre cele mai scăzute din UE și se concentrează asupra
sectoarelor de producție de înaltă și medie tehnologie, dominate de firme
multinaționale. Măsurile de stimulare a transferului de cunoștințe, de consolidare a
capacităților inovatoare la nivelul industriei și de îmbunătățire a cooperării dintre
întreprinderi și mediul academic avansează lent.

(17)

Pentru creșterea productivității Slovaciei și pentru menținerea procesului de
convergență, sunt necesare eforturi susținute de investiții și în infrastructura digitală și
de transport, precum și în eficiența energetică. Este necesar să se îmbunătățească
acoperirea de bandă largă fixă de bază și acoperirea 4G, precum și utilizarea benzii
largi de foarte mare viteză. Investițiile în eficiența energetică – în special în sectorul
clădirilor – și în tehnologia de mediu pot fi o sursă de creștere ecologică și vor
contribui la menținerea resurselor de mediu limitate. În plus, pentru a permite
regiunilor mai puțin dezvoltate să recupereze decalajele și să fie într-o mai mare
măsură bazate pe cunoaștere, competitive și productive, este nevoie de investiții mai
strategice pentru a acoperi lacunele în materie de infrastructură și a îmbunătăți rețelele
de transport. Slovacia înregistrează întârzieri în ceea ce privește finalizarea unor
tronsoane ale rețelei rutiere și ale celei feroviare care se află în centrul rețelei
transeuropene de transport, cum este cazul coridorului Rin-Dunăre. Deficiențele rețelei
de transport ar putea fi remediate prin îmbunătățirea interconectivității, a
multimodalității și a interoperabilității rețelei existente de transport public și urban,
precum și prin promovarea unor moduri de transport durabile.

(18)

Sarcinile administrative și de reglementare semnificative pot afecta investițiile și
inovarea, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. În ciuda eforturilor
guvernului, sarcina administrativă nu se reduce suficient, iar mediul de afaceri din
Slovacia pierde teren în comparație cu alte medii internaționale. Nivelul calității
legislației și lipsa previzibilității reprezintă un motiv de îngrijorare pentru
întreprinderi. Aceste provocări ar trebui abordate prin implementarea deplină a
Strategiei Slovaciei privind o mai bună legiferare (RIA2020) și prin consolidarea
Centrului slovac pentru o mai bună legiferare. Sectorul serviciilor profesionale din
Slovacia este în continuare foarte reglementat. Nivelul restricțiilor de reglementare se
situează peste media ponderată a UE pentru avocați, agenți de brevetare, ingineri
constructori, arhitecți, contabili, ghizi turistici și agenți imobiliari.

(19)

În prezent, guvernul reformează în mod substanțial practicile de achiziții publice prin
revizuirea cadrului juridic cu scopul de a simplifica procedurile și a reduce costurile de
tranzacționare. Noua tendință care pune accentul pe profesionalizare este binevenită;
cu toate acestea, beneficiile generale încep de abia să apară și survin într-un ritm lent.
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În contextul neîncrederii față de instituțiile publice, achizitorii publici trebuie să
depună mai multe eforturi pentru a recâștiga încrederea întreprinderilor, a mass-mediei
și a publicului larg. Acest lucru împiedică introducerea unor noi practici atât de
necesare. Eforturile de sporire a utilizării criteriilor de calitate trebuie să fie accelerate
pentru a se obține un raport calitate-preț mai bun și pentru a se îmbunătăți utilizarea
strategică a achizițiilor publice.
(20)

Administrația publică slovacă se confruntă în continuare cu ineficiențe și blocaje, care
sunt cauzate în special de cooperarea ineficace dintre departamentele din cadrul
guvernului. Lipsa capacității și a planificării strategice, precum și ineficiențele
administrative împiedică buna implementare a fondurilor ESI. Drept rezultat, Slovacia
a pierdut fonduri în valoare de 120 de milioane EUR din perioada 2014-2020, iar
distribuirea fondurilor către beneficiarii finali rămâne scăzută. În plus, pregătirea
insuficientă a proiectelor finanțate din fondurile ESI a condus la întârzierea
investițiilor și la termene scurte pentru procedurile de achiziții publice, sporind astfel
riscul de nereguli.

(21)

Corupția reprezintă în continuare o provocare, iar angajamentul în direcția urmăririi
penale a cazurilor de corupție la nivel înalt este unul limitat. Eforturile de combatere a
corupției sunt îngreunate de deficiențe organizaționale și procedurale la nivelul poliției
și al parchetului, precum și de protecția redusă de care dispun avertizorii de integritate.
De asemenea, îmbunătățirea eficacității sistemului de justiție, inclusiv a independenței
acestuia, rămâne o provocare. În pofida unor îmbunătățiri în ceea ce privește eficiența
și calitatea, preocupările legate de independența sistemului judiciar persistă, iar
întârzierea înregistrată în procesul de numire a judecătorilor în fața Curții
Constituționale ar putea afecta funcționarea sistemului de justiție.

(22)

Programarea fondurilor UE pentru perioada 2021-2027 ar putea contribui la eliminarea
unora dintre lacunele identificate în recomandări, în special în domeniile vizate de
anexa D la raportul de țară7. Acest lucru ar permite Slovaciei să utilizeze în mod optim
fondurile respective pentru sectoarele identificate, ținând seama de disparitățile
regionale. Consolidarea capacității administrative a țării în materie de gestionare a
acestor fonduri reprezintă un factor important pentru succesul acestei investiții.

(23)

În contextul semestrului european 2019, Comisia a efectuat o analiză cuprinzătoare a
politicii economice a Slovaciei, pe care a publicat-o în raportul de țară din 2019. De
asemenea, Comisia a evaluat Programul de stabilitate pentru 2019 și Programul
național de reformă pentru 2019, precum și măsurile luate ca urmare a recomandărilor
adresate Slovaciei în anii precedenți. Comisia a ținut seama nu doar de relevanța
acestora pentru o politică fiscal-bugetară și socioeconomică sustenabilă în Slovacia, ci
și de conformitatea lor cu normele și cu orientările Uniunii, având în vedere
necesitatea consolidării guvernanței economice globale a Uniunii prin oferirea unei
contribuții la nivelul Uniunii pentru deciziile viitoare la nivel național.

(24)

Consiliul a examinat Programul de stabilitate pentru 2019 prin prisma acestei evaluări,
iar avizul său8 se reflectă îndeosebi în recomandarea 1 de mai jos.

RECOMANDĂ ca, în 2019 și în 2020, Slovacia să întreprindă acțiuni astfel încât:
1.

7
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Să își atingă în 2020 obiectivul bugetar pe termen mediu; să protejeze
sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, în special pe cea a sistemului de
sănătate și a sistemului de pensii.
SWD(2019) 1024 final.
Emis în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului.
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2.

Să amelioreze calitatea și caracterul incluziv al educației la toate nivelurile și să
promoveze competențele; să îmbunătățească accesul la servicii de îngrijire a copiilor
și la servicii de îngrijire de lungă durată care să fie de calitate și la prețuri abordabile;
să promoveze integrarea grupurilor defavorizate, în special a romilor.

3.

Să axeze politica economică în materie de investiții pe sectorul sănătății, al cercetării
și inovării, al transporturilor (vizând în special sustenabilitatea acestuia), al
infrastructurii digitale, al eficienței energetice, al competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii, precum și pe cel al locuințelor sociale, ținând seama de disparitățile
regionale; să sporească, în cadrul operațiunilor de achiziții publice, utilizarea
criteriilor de calitate și a celor legate de costul la nivelul ciclului de viață al
produselor.

4.

Să continue să îmbunătățească eficacitatea sistemului de justiție, cu accent pe
consolidarea independenței acestuia, inclusiv în ceea ce privește procedurile de
numire din acest sistem; să intensifice eforturile de detectare și urmărire penală a
cazurilor de corupție, în special a cazurilor de corupție la scară largă.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,
Președintele
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