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18.6.2015 A8-0190/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Ernest Urtasun 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A8-0190/2015 

Pervenche Berès 

Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy 
2014/2145(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0190/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o preskúmaní rámca správy hospodárskych 

záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 
2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi 
v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, 
alebo im takéto ťažkosti hrozia1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 
2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových 
plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne2, 

– so zreteľom na list vtedajšieho podpredsedu Komisie Olliho Rehna z 3.júla 2013 
o uplatňovaní článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad 
stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 zo 
16. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o 
posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a 
ich koordinácii3, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri 
nadmernom schodku4, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12. 
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33. 
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zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne1,  

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách 
na rozpočtové rámce členských štátov2, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 
16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh3, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 
zo 16. novembra 2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o preskúmaní úloh a činností trojky 
(ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 k ústavným problémom 
viacstranného riadenia v Európskej únii6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2011 o Európskom semestri pre 
koordináciu hospodárskych politík7,  

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať8, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2014 s názvom Preskúmanie správy 
hospodárskych záležitostí – Správa o uplatňovaní nariadení (EÚ) č. 1173/2011, 
č. 1174/2011, č. 1175/2011, č. 1176/2011, č. 1177/2011, č. 472/2013 a č. 473/2013 
(COM(2014)0905), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. januára 2015 s názvom Najlepšie využitie 
flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu (COM(2015)0012), 

– so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady v júni a decembri 2014, 

– so zreteľom na závery samitu eurozóny v októbri 2014, 

– so zreteľom na prejav predsedu Komisie Jeana Clauda Junckera v Európskom 
parlamente z 15. júla 2014, 

– so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2015 (COM(2014)0902), 

– so zreteľom na prejav prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý predniesol 22. augusta 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25. 
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8. 
5 Prijaté texty, P7_TA(2014)0239. 
6 Prijaté texty, P7_TA(2013)0598. 
7 Ú. v. EÚ C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
8 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 
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2014 na každoročnom sympóziu centrálnych bánk v Jackson Hole, 

– so zreteľom na návrhy generálneho advokáta Súdneho dvora Cruza Villalóna zo 
14. januára 2015 o zákonnosti programu priamych menových transakcií ECB, 

– so zreteľom na oznámenie ECB z 22. januára 2015 o rozšírení programu nákupu aktív,  

– so zreteľom na občasník ECB č. 157 z novembra 2014 s názvom Identifikácia 
fiškálnych a makroekonomických nerovnováh – nevyužité synergie v posilnenom rámci 
správy EÚ, 

– so zreteľom na zhrnutie politiky Holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky 
CPB z júla 2014 s názvom Štrukturálne rozpočtové saldo: horká láska na prvý pohľad, 

– so zreteľom na pracovný dokument Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) č. 977 zo 6. júla 2012 s názvom Dôsledky neistoty produkčnej medzery v čase 
krízy, 

– so zreteľom na pracovný dokument OECD o sociálnych otázkach, zamestnanosti 
a migrácii č. 163 z 9. decembra 2014 s názvom Trendy v oblasti príjmovej nerovnosti 
a jej vplyv na hospodársky rast, 

– so zreteľom na diskusný príspevok zamestnancov MMF zo septembra 2013 s názvom 
Smerom k fiškálnej únii v eurozóne, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru 
pre ústavné veci (A8-0190/2015), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže, podľa jesennej prognózy Komisie po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 
nepredvídaného negatívneho rastu sa očakáva nárast hrubého domáceho produktu 
(HDP) v eurozóne, a to o 0,8 % v roku 2014 a o 1,1 % v roku 2015, čo znamená, že 
tento rok nedôjde k návratu na úroveň HDP z obdobia pred krízou a produkčná medzera 
zostane veľká; keďže podľa posledných prognóz hrozí značné riziko veľmi nízkej 
inflácie počas dlhšieho obdobia; 

B. keďže medzi členskými štátmi budú naďalej prevažovať obrovské rozdiely aj po 
vykonávaní programov a odhaduje sa, že miera rastu HDP dosiahne v roku 2014 od –
2,8 % na Cypre až +4,6 % v Írsku, čo odráža čoraz väčší narušujúci nárast vnútorných 
rozdielov; 

C. keďže, podľa jesennej prognózy Komisie sa investície v eurozóne v roku 2012 znížili o 
3,4 %, v roku 2013 o 2,4 % a v porovnaní s predkrízovým obdobím o 17 %; keďže 
očakávaný rast investičných výdavkov v rokoch 2014 a 2015 (1,7 %) je veľmi slabý; 
keďže nízke investície sú škodlivé pre budúce generácie a zhoršujú perspektívu 
udržateľnosti verejných financií; 

D. keďže sa zavádza európsky investičný plán na získanie 315 miliárd EUR nových 
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investícií počas nasledujúcich troch rokov; 

E. keďže podľa zimnej prognózy Komisie sa očakáva, že miera nezamestnanosti v roku 
2015 a v roku 2016 ostane v EÚ na úrovni vyššej ako 11 %; 

Zhodnotenie súčasného rámca správy hospodárskych záležitostí 

1. domnieva sa, že súčasná hospodárska situácia si vyžaduje bezodkladné, komplexné 
a rozhodné opatrenia, aby bolo možné čeliť hrozbe deflácie alebo veľmi nízkej inflácie, 
nízkemu rastu a vysokej nezamestnanosti; 

2. domnieva sa, že v EÚ stále pretrváva mimoriadne dlhý vážny hospodársky pokles, ktorý 
sa začal v roku 2008; upozorňuje, že produkčná medzera je stále široká, čo vedie k 
hysteréze a trvalej strate kapacít; domnieva sa, že sú potrebné naliehavé dodatočné 
koordinované fiškálne a menové politiky, ak cieľom je predísť pasci dlhovej deflácie aj 
vytvoriť nové kapacity smerujúce k ekologickej transformácii hospodárstva EÚ;   

3. požaduje v tejto súvislosti ďalekosiahly ekologický európsky investičný program pre 
Európu zameraný na sociálnu a environmentálnu transformáciu hospodárstva EÚ; 

4. zdôrazňuje skutočnosť, že súčasný rámec správy hospodárskych záležitostí neposkytuje 
vhodný mechanizmus demokratickej zodpovednosti, pokiaľ ide o posúdenie 
ekonomických vyhliadok v eurozóne, alebo celkových fiškálnych zámerov, a 
neposkytuje dostatočne demokraticky zodpovedný monitorovací proces na posúdenie 
odlišných ekonomických a fiškálnych situácií za rovnakých podmienok;  

5. vyjadruje poľutovanie najmä nad rozhodnutiami euroskupiny prijatými za zatvorenými 
dverami bez transparentnosti a riadnej zodpovednosti; požaduje zverejňovanie zápisníc 
zo schôdzí euroskupiny; pripomína záver svojej správy o činnosti trojky odsudzujúci 
absenciu demokratickej legitímnosti a zodpovednosti euroskupiny na úrovni EÚ, keď 
preberá výkonné právomoci na úrovni EÚ; 

6. pripomína záver svojej správy o činnosti trojky odsudzujúci nejasný rozsah technického 
poradenstva a úloh „agentúry euroskupiny“, ktoré boli prenesené na Komisiu a ECB v 
rámci návrhu, vykonávania a posudzovania programov pomoci; vyjadruje v tejto 
súvislosti poľutovanie nad neexistenciou akýchkoľvek jasných a zodpovedných 
mandátov pre jednotlivé prípady od Rady a euroskupiny určené Komisii, ako aj nad 
možným konfliktom záujmov v rámci Komisie medzi jej úlohou v trojke a jej 
zodpovednosťou ako strážkyne zmlúv; 

7. konštatuje, že hlavné politické iniciatívy, medzi ktoré patria politické odporúčania, boli 
založené na ekonomických prognózach, v ktorých sa neočakával taký nízky rast 
a inflácia ako v skutočnosti v dôsledku predčasných úsporných opatrení, a ktoré zjavne 
podcenili veľkosť fiškálneho multiplikátora v situácii charakterizovanej vážnymi 
finančnými otrasmi, ako aj významnými účinkami presahovania vo všetkých krajinách 
v období synchronizovanej konsolidácie v spojení s deflačným vplyvom kumulatívnych 
a rýchlych štrukturálnych reforiem;  

8. poznamenáva, že záťaž úprav v podstate nesú členské štáty, ktoré vstúpili do krízy s 
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vysokými prebytkami bežného účtu a vysokým pomerom dlhu k HDP, čo spôsobilo 
celkové deflačné tendencie;  

9. poukazuje najmä na to, že predčasné a nevyvážené úsporné opatrenia a rozpočtové škrty 
v základných sociálnych systémoch v celej Európe mali nielen dramatické sociálne 
dôsledky, ale tiež poškodili oživenie európskeho hospodárstva a nakoniec zbytočne 
zhoršili pomer verejného dlhu k HDP v porovnaní s nevyhnutnou, ale pozvoľnejšou a 
lepšie navrhnutou dlhodobou stratégiou fiškálnej konsolidácie; zdôrazňuje, že niektoré 
ďalekosiahle úsporné opatrenia sú v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy 
a základnými právami uvedenými v charte; 

10. zdôrazňuje, že súčasná situácia si vyžaduje posilnenú a inkluzívnu hospodársku 
koordináciu (na zvýšenie agregovaného dopytu, zlepšenie fiškálnej udržateľnosti 
a umožnenie spravodlivých a udržateľných reforiem a súvisiacich investícií) a rýchle 
reakcie, aby sa mohli napraviť najzreteľnejšie nedostatky rámca správy hospodárskych 
záležitostí; 

11. preto sa domnieva, že legislatívna revízia právneho rámca pre správu hospodárskych 
záležitostí nie je potrebná len pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá, ale tiež na to, aby 
poskytla základ pre kvalitný investičný rámec s cieľom dosiahnuť záväzný a širší proces 
socioekonomickej konvergencie smerom k plneniu aktualizovaných cieľov stratégie EÚ 
2020; nesúhlasí preto s hodnotením Komisie, podľa ktorého bol súčasný rámec správy 
hospodárskych záležitostí úspešný, a že preto v súčasnej dobe nie je nutná žiadna 
revízia právneho rámca;  

12. upozorňuje, že nárast počtu postupov komplikuje rámec správy hospodárskych 
záležitostí a znižuje jeho transparentnosť, čo je škodlivé na prevzatie a prijatie 
usmernení, odporúčaní a reforiem vyplývajúcich z tohto rámca parlamentmi, sociálnymi 
partnermi a občanmi;     

13. uznáva, že určitý pokrok sa dosiahol v zmysle zodpovednosti za diskusiu v členských 
štátoch, ktoré sú členmi eurozóny, a to aj vďaka prispeniu vnútroštátnych fiškálnych 
rád; 

Aké je najlepšie využitie flexibility existujúcich pravidiel? 

14. zdôrazňuje, že súčasné ustanovenia flexibility v rámci Paktu stability a rastu, ktoré boli 
zavedené, sú príliš diskrečné a v praxi neposkytli dostatočný ani vhodný proticyklický 
rámec; pripomína, že v dobrých časoch viaceré členské štáty nekonsolidovali 
proticyklickým spôsobom; považuje za poľutovaniahodné, že priestor na voľné 
uváženie v týchto ustanoveniach nebol v minulých rokoch využívaný v plnej miere 
v kontexte nízkej inflácie, slabého rastu a vysokej nezamestnanosti; zdôrazňuje, že 
v dôsledku toho sa diskrečné flexibility stali pravidlom, a nie výnimkou, keďže sa 
v konečnom dôsledku systematicky a neefektívne používajú po tom, ako už prišlo 
k hospodárskej núdzi;  

15. víta skutočnosť, že Komisia nedávno vo svojom nedávne vysvetľujúcom oznámení 
o flexibilite uznala, že spôsob výkladu súčasných fiškálnych pravidiel prispieva 
k prekonaniu investičnej medzery v EÚ a uľahčuje vykonávanie sociálne vyvážených 
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reforiem na podporu rastu a udržateľnosti; 

16. podporuje skutočnosť, že príspevky členských štátov do Európskeho fondu pre 
strategické investície bude považovať Komisia za fiškálne neutrálne, pokiaľ ide o Pakt 
stability a rastu; žiada ďalšie vysvetlenie v súvislosti s konkrétnym zaobchádzaním 
s týmito príspevkami v súlade s novým výkladom pravidiel Paktu stability a rastu 
stanoveným v tomto oznámení;  

17. upozorňuje na to, že cieľom oznámenia Komisie je rozšírenie rozsahu investičnej 
doložky, čo umožňuje určitú mieru obmedzenej flexibility v preventívnej časti Paktu 
stability a rastu s cieľom pojať investičné programy členských štátov, najmä pokiaľ ide 
o výdavky na projekty v rámci štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti vrátane 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, transeurópskych sietí a Nástroja na 
prepájanie Európy a spolufinancovania podľa EFSI; domnieva sa, že tento prístup sa 
musí okamžite prehodnotiť, aby sa symetricky uplatňoval na nápravnú časť Paktu 
stability a rastu;  

18. domnieva sa, že reformný proces by sa mal v rámci preventívnej i nápravnej časti 
demokraticky zhodnotiť zo strany Európskeho parlamentu a národných parlamentov, 
a to v rámci trvalého dialógu so sociálnymi partnermi; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že v mnohých členských štátoch sa týmito reformami v praxi narušili sociálne 
a environmentálne práva, zvýšila sa pracovná neistota a zhoršili verejné nároky na 
dôchodok;  

19. vyzýva na prijatie metodických usmernení týkajúcich sa oprávnených reforiem vrátane 
hodnotenia vplyvu a hodnotenia nákladov a výnosov, ako aj vplyvu na časový rámec, 
pričom sa jasne zohľadnia externality a sociálny a environmentálny prínos týchto 
reforiem, ako aj monitorovacie mechanizmy na hodnotenie ich príspevku 
k aktualizovaným vnútroštátnym cieľom v rámci stratégie Európa 2020; poukazuje na 
to, že takéto opatrenia zamerané na výsledky by mali tiež poskytnúť pomoc pri 
hodnotení reforiem v rámci nápravnej časti PSR;  

20. domnieva sa, že všeobecné hospodárske reformy v rámci národných programov 
reforiem by mali mať merateľný pozitívny sociálno-ekonomický a environmentálny 
prínos a prispieť k zvýšeniu administratívnej kapacity;  

21. vyjadruje však nesúhlas so skutočnosťou, že oznámenie sa nedotýka povahy 
„neobvyklých udalostí“, ktoré nepatria pod mimo kontrolu členského štátu, čo by mohlo 
umožniť, aby sa dočasne odchýlil od postupu úprav vedúceho k dosiahnutiu jeho 
strednodobého cieľa; 

Užšia koordinácia a hospodárska konvergencia: možné zlepšenie Paktu stability a rastu 

v rámci preskúmania balíka 6 + 2 legislatívnych aktov 

22. domnieva sa, že v rámci Paktu stability a rastu a európskeho semestra je väčší priestor 
pre flexibilitu a právne nezáväzné akty; vyzýva Komisiu, aby vychádzala z tejto 
flexibility a navrhla dodatočné pravidlá výkladu;  

23. domnieva sa, že európske fiškálne pravidlá by mali byť definované v rámci súčasného 
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komunitarizovaného rámca správy hospodárskych záležitostí; žiada preto nahradenie 
súčasných medzivládnych dohôd, napr. fiškálnej dohody, ktorá oslabuje demokratickú 
kontrolu platných pravidiel;  

24. zdôrazňuje však, že revízia právneho rámca by bola najvhodnejším politickým 
nástrojom na dosiahnutie skutočne proticyklického smerovania, čo si vyžaduje 
rýchlejšiu konsolidáciu počas pozitívneho vývoja a väčší manévrovací priestor 
v obdobiach negatívnej produkčnej medzery, a to najmä v situácii, keď hospodárstvo 
dosiahlo zápornú hranicu;  

25. poukazuje na to, že táto úprava by mohla zahŕňať okrem iného kvalifikované 
zaobchádzanie s investíciami, ktoré používajú metódy investičného plánovania, ako je 
metóda amortizovanej ceny pre účtovníctvo určitých kategórií kvalitných verejných 
investícií, ktoré vytvárajú veľký a merateľný spoločenský a environmentálny prínos za 
obdobia, počas ktorých zamestnanosť a produkcia nedosahuje svoj potenciál;  

26. poukazuje na to, že takýto postup by zabezpečil inteligentný proticyklický prístup, a to 
rozložením nákladov na kapitálové výdavky orientované na udržateľnejšie hospodárstvo 
počas poklesu v rámci celého cyklu tvorby kapitálu, čo je bežná prax v účtovníctve 
súkromného sektoru ;  

27. vyzýva Komisiu a Radu, aby lepšie formulovali fiškálne a makroekonomické rámce, 
predovšetkým v nápravnej časti Paktu stability a rastu, aby bola možná včasnejšia 
diskusia medzi zúčastnenými stranami, pričom sa zohľadní potreba zvýšiť konvergenciu 
medzi členskými štátmi eurozóny a úlohu národných parlamentov a sociálnych 
partnerov, pokiaľ ide o návrh a vykonávanie udržateľných a sociálne vyrovnaných 
reforiem;  

28. trvá na tom, že ročný prieskum rastu a odporúčania pre eurozónu musia byť lepšie 
navrhnuté a musia sa lepšie využívať, aby bola možná komplexná diskusia 
o hospodárskych otázkach, najmä pokiaľ ide o konvergenciu v eurozóne; navrhuje, aby 
sa odporúčania pre jednotlivé krajiny stanovovali na základe vytvorenia lepšej 
rovnováhy a koordinovanejšieho prístupu medzi ročným prieskumom rastu a postupom 
pri makroekonomickej nerovnováhe, a odporúča, aby sa postup vedúci k prijatiu 
odporúčania pre eurozónu stal povinným a vychádzal z riadnej diskusie s Európskym 
parlamentom a národnými parlamentmi, pričom sa budú ponúkať stimuly na podporu 
plnenia týchto odporúčaní; požaduje, aby sa odporúčanie o postupe pri nadmernom 
deficite spojilo s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v jednom dokumente;  

29. podporuje posilnený proces, pokiaľ ide o vypracúvanie, vykonávanie a monitorovanie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny;  domnieva sa, že Komisia by mala jasne 
identifikovať odporúčania zamerané na plnenie aktualizovaných vnútroštátnych cieľov 
v rámci stratégie Európa 2020; pripomína, že v právnych predpisoch je zakotvená 
zásada, podľa ktorej členské štáty musia tieto odporúčania „dodržiavať alebo vysvetliť“; 
vyzýva v tejto súvislosti členské štáty, aby vysvetlili, ako môžu alternatívne politické 
opatrenia prispieť k dosiahnutiu cieľov národnej stratégie EÚ 2020 merateľným 
spôsobom, ak sa nedodržiavajú odporúčania; 

30. zdôrazňuje, že hlavným nedostatkom súčasného rámca správy hospodárskych záležitostí 



 

AM\1066126SK.doc  PE558.980v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

z hľadiska legitimity vstupov je nedostatočné skutočné zapojenie Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov do navrhovania a monitorovania odporúčaní 
fiškálnych a hospodárskych politických odporúčaní; podporuje prijatie 
medziinštitucionálnej dohody s cieľom stanoviť posilnenú úlohu, pokiaľ ide o prijatie 
hlavných dokumentov týkajúcich sa európskeho semestra (ročný prieskum rastu, správa 
o mechanizme varovania, odporúčania pre jednotlivé krajiny), ako aj aktívnu a postupnú 
kontrolnú úlohu zverenú národným parlamentom;  

31. žiada Komisiu, aby uskutočnila dôkladné posúdenie pravidla 1/20 s cieľom nahradiť ho 
lepšie vypracovaným a doladeným pravidlom; vyzýva v tejto súvislosti na rozlišovanie 
medzi dlhom s cieľom podporiť finančný sektor v kontexte krízy a zvyšným objemom 
dlhu; pripomína, že približne 1/3 tohto dlhu má pôvod v podporných opatreniach, ktoré 
poskytli členské štáty bankovému sektoru od roku 2008;  zastáva názor, že táto časť 
objemu dlhu v pomere k HDP by sa mala znížiť prostredníctvom špecializovaných 
opatrení, ktorými by sa finančný sektor zaviazal k prispievaniu;  

32. žiada Komisiu, aby uskutočnila dôkladné posúdenie strednodobého rozpočtového cieľa, 
ako sa ustanovuje v rámci balíka šiestich aktov, s cieľom nahradiť ho lepšie 
vypracovaným a doladeným pravidlom; zdôrazňuje, že univerzálne pravidlo nie je 
vhodné vzhľadom na to, že v konečnom dôsledku sa pomer dlhu k HDP približuje 
pomeru priemerného deficitu k nominálnemu HDP;  

33. vyzýva na revíziu koncepcie udržateľnosti dlhu na základe prístupu orientovaného na 
základné práva s cieľom zabrániť situácii, keď záväzky dlhovej služby predstavujú 
prekážku alebo majú prednosť pred poskytnutím dostatočných minimálnymi zdrojov na 
financovanie základných služieb, a teda na splnenie záväzkov v oblasti základných 
práv; podporuje najmä celoeurópsku konferenciu o dlhu a budúcnosti eurozóny 
zorganizovanú vo forme konventu s cieľom dosiahnuť zmenu zmluvy a zlepšiť 
demokratickú zodpovednosť a prehĺbiť hospodársku integráciu HMÚ;  

34. pripomína závery svojej správy o trojke, v ktorých žiada, aby sa riešilo poskytovanie 
úľavy z dlhu Grécka a výrazný odliv kapitálu z Grécka, ako aj svoju požiadavku 
smerovanú na Radu, aby aktivovala rámec v oblasti zaobchádzania so zdedenými 
aktívami, o  ktorom rozhodla, a to s cieľom prelomiť bludný kruh medzi štátmi 
a bankami a znížiť záťaž verejného dlhu v Írsku, Grécku, Portugalsku a na Cypre;  

35. vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na to, aby sa stratégia s tromi piliermi (investície, 
fiškálne pravidlá a štrukturálne reformy) predstavená v ročnom prieskume rastu na rok 
2015 stala v rámci odporúčaní pre eurozónu a odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
konkrétnejšou a aby posilnila svoj prístup vybudovaním štvrtého piliera týkajúceho sa 
zdaňovania, ktorý by zahŕňal každoročný monitorovací mechanizmus pokrývajúci 
napríklad vývoj týkajúci sa daňových podvodov a únikov, stav environmentálnych daní 
a opatrenia zavedené na vnútroštátnej aj európskej úrovni zamerané na riešenie 
konkrétnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny na zlepšenie daňovej spravodlivosti;  

36. zdôrazňuje, že v hlavnej iniciatíve pre Európu efektívne využívajúcu zdroje sa vyzýva 
na postupné zrušenie dotácií na environmentálne dane; pripomína hodnotenie Komisie, 
podľa ktorého existuje veľký politický priestor na prechod od pracovných daní 
k environmentálnym daniam;  
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37. zdôrazňuje, že podľa Komisie predstavujú dotácie a externality v oblasti fosílnych palív 
a jadrovej energie a tepla náklady vo výške 262 miliárd EUR ročne;  

38. zdôrazňuje, že podľa Komisie predstavujú pracovné dane približne 53 % celkových 
príjmov z daní v eurozóne oproti 5,7 % environmentálnych daní; poukazuje na to, že 
existuje široký priestor pre takúto ekologickú daňovú reformu;  

39. naliehavo preto žiada, aby aktualizovaná stratégia EÚ do roku 2020, ako aj odporúčania 
pre jednotlivé krajiny obsahovali konkrétne ciele a referenčné hodnoty pre 
monitorovanie postupného rušenia ekologicky škodlivých dotácií narúšajúcich trh 
najneskôr do roku 2020, a aby sa do roku 2020 zvýšil podiel environmentálnych daní 
v pomere k celkovým daňovým príjmom najmenej o 5 %;  

40. domnieva sa, že vnútroštátne fiškálne rady by mohli na úrovni EÚ zohrať užitočnú 
úlohu; požaduje zriadenie európskej siete zabezpečujúcej vytvorenie nezávislej 
a pluralitnej analýzy ekonomických hľadísk ako základu riadnej, dobre informovanej 
politickej diskusie medzi zainteresovanými stranami; zdôrazňuje, že táto sieť by mala 
podporovať teoretickú rozmanitosť, aby sa zabránilo skupinovému mysleniu;  

41. domnieva sa, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe sa musí používať 
vyváženejším spôsobom medzi krajinami s deficitom a prebytkami, a to aj na oslovenie 
krajín s veľkým priestorom na konanie; naliehavo žiada Komisiu, aby zrevidovala 
postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN) s cieľom svedomite vypracovať plne 
symetrické odôvodnenie nerovnováh bežného účtu v rámci PMN;   

42. vyzýva na doplnenie hodnotiacej tabuľky makroekonomických nerovnováh o sociálne 
ukazovatele, ktoré by mali byť aspoň na rovnakej úrovni ako zvyšok ukazovateľov 
PMN; zastáva názor, že tieto ukazovatele musia byť takisto schopné aktivovať nápravné 
opatrenie, a nie len monitorovať celkovú sociálno-ekonomickú situáciu; trvá na tom, že 
nadmerne vysoká nezamestnanosť, nerovnosť a chudoba sú pre eurozónu takisto 
hrozivými nerovnováhami; pripomína svoje opakované žiadosti o prijatie ukazovateľov 
efektívneho využívania zdrojov, ukazovateľov jednotkových kapitálových nákladov 
a iných ukazovateľov dôležitých pre monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ 
2020 vrátane ukazovateľov súvisiacich s necenovou konkurencieschopnosťou 
v oblastiach, ako je výskum a vývoj, vzdelávanie a odborná príprava; 

43. zdôrazňuje, že ukazovateľ efektívneho využívania zdrojov, ktorý treba začleniť do 
hodnotiacej tabuľky PMN, by mal najmä uľahčiť monitorovanie pokroku dosiahnutého 
v oblasti oddeľovania hospodárskeho rastu od využívania prírodných zdrojov; 

44. zastáva názor, že hodnotiaca tabuľka PMN by mala podliehať riadnej demokratickej 
kontrole zo strany spoluzákonodarcov EÚ, čo znamená, že rámec PMN by sa mal 
preskúmať aspoň v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu prijatou pred 
uskutočnením rokovaní o balíku šiestich legislatívnych aktov, ktorý počíta s prijatím 
PMN prostredníctvom delegovaného aktu;  

45. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako by sa čo najlepšie zladila preventívna 
a nápravná časť Paktu stability a rastu, predovšetkým pokiaľ ide o investície 
umožňujúce dočasné odchýlenie sa od strednodobého cieľa, alebo postup úprav 
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smerujúci k investíciám, v rámci existujúcej bezpečnostnej rezervy v preventívnej časti;  

46. žiada Komisiu, aby pri vyhodnocovaní hospodárskej a fiškálnej situácie členských 
štátov v rámci postupu pri nadmernom deficite vzala do úvahy všetky príslušné faktory 
vrátane skutočného rastu a inflácie, ako aj miery nezamestnanosti;  

47. trvá na potrebe objasniť spôsob, akým sa v rámci postupu pri nadmernom deficite 
zohľadňujú účinné opatrenia;  

48. trvá na tom, že zameranie sa na štrukturálne deficity od reformy Paktu stability a rastu 
v roku 2005 spoločne so zavedením výdavkového pravidla pri reforme v roku 2011 
vytvára priestor pre nezáväzné plnenie Paktu stability a rastu, keďže výpočet 
potenciálneho rastu a potenciálnej produkcie, z ktorého vychádza posudzovanie 
štrukturálnych deficitov, zvykne byť spolu s výdavkovým pravidlom predmetom 
niekoľkých neistých predpokladov a podstatných revízií medzi jesennými aj jarnými 
prognózami Komisie, čo vedie k rôznym výpočtom a rozdielnym posúdeniam, pokiaľ 
ide o plnenie Paktu stability a rastu;  

49. pripomína Komisii, že ešte stále nenaplnila niekoľko požiadaviek na monitorovanie 
uvedených v nariadení (EÚ) č. 473/2013 týkajúcich sa okrem iného odhadu 
multiplikačných účinkov v prípade jednotlivých krajín, ako aj informácií o tom, ako sú 
reformy a opatrenia nápomocné pri dosahovaní cieľov stanovených v stratégii Únie pre 
rast a zamestnanosť; vyzýva Komisiu, aby konala v súlade s článkom 265 zmluvy a aby 
tak splnila uvedené zákonné povinnosti;  

50. vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na kodifikáciu 
koncepcie tzv. štrukturálneho salda v právnych predpisoch, a podporuje najmä 
zavedenie kompletnejšej definície tejto koncepcie zohľadňujúcej širšie teoretické 
pozadie, ktorá by mala zahŕňať okrem iného prepojenú úlohu finančného cyklu 
a hospodárskeho cyklu; 

  
51. vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení fiškálnej pozície členských štátov vytvorila lepšiu 

rovnováhu medzi vplyvom schválených fiškálnych opatrení a reforiem a fiškálnymi 
údajmi založenými na odhadovanom možnom raste HDP, produkčných medzerách 
a štrukturálnych deficitoch, ktoré by v neskoršej fáze mohli viesť k neočakávaným 
radikálnym zmenám; 

Demokratická zodpovednosť a výzvy skryté v prehlbovaní správy hospodárskych záležitostí 

52. domnieva sa, že v rámci správy hospodárskych záležitostí je veľmi potrebné znížiť 
zložitosť a zvýšiť zodpovednosť, transparentnosť a demokraciu; domnieva sa, že 
budúcu hlbšiu integráciu nemožno dosiahnuť pridaním nového súboru pravidiel k už 
existujúcim pravidlám;  

53. uznáva, vzhľadom na súčasnú situáciu, že rámec správy hospodárskych záležitostí sa 
musí napraviť a dokončiť, aby EÚ a eurozóna mohli plniť úlohy v oblasti konvergencie, 
plnej zamestnanosti, dlhodobých investícií a dôvery;  

54. žiada, aby boli ročné usmernenia pre udržateľný rast predmetom spolurozhodovacieho 
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postupu, čo by sa malo zaviesť pri nasledujúcej zmene zmluvy, pričom dovtedy by mali 
byť predmetom medziinštitucionálnej dohody; poveruje svojho predsedu, aby na jarnom 
zasadnutí Európskej rady predložil ročné usmernenia pre udržateľný rast v znení zmien 
Parlamentu;  

55. pripomína, že právnym predpisom vykonávaným počas krízy na základe medzivládnych 
dohôd chýba demokratická zodpovednosť na úrovni EÚ; zdôrazňuje, že rozsudok 
Súdneho dvora vo veci Pringle poskytuje základ pre začlenenie Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu (EMS) do acquis Spoločenstva;  

56. pripomína požiadavku Európskeho parlamentu, že zriadenie Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu (EMS) mimo štruktúry inštitúcií Únie predstavuje krok späť v politickej 
integrácii Únie, a preto požaduje, aby bol EMS plne začlenený do rámca Spoločenstva 
a aby bol formálne zodpovedný Európskemu parlamentu;  

57. pripomína svoju pozíciu, že trojka musí byť nahradená komunitárnym rámcom; 
pripomína, že nariadenie (EÚ) č. 472/2013 stanovuje rámec Spoločenstva pre 
vypracúvanie a monitorovanie programov makroekonomických úprav, ktorý by bol 
v súlade s úlohou tichého pozorovateľa, ktorý nerokuje, určenou pre ECB 
a prehodnotenou úlohou MMF, ako to požadoval Európsky parlament vo svojej správe 
o činnosti trojky;  

58. pripomína Komisii a Rade svoju pozíciu k nariadeniu (EÚ) č. 472/2013 prijatú na 
plenárnej schôdzi; predovšetkým zdôrazňuje, že v tejto pozícii sú uvedené ustanovenia, 
ktoré ešte viac zvyšujú transparentnosť a spoľahlivosť rozhodovacieho procesu 
vedúceho k prijatiu programov makroekonomických úprav, čo umožňuje stanovenie 
jednoznačnejšieho a riadne vymedzeného mandátu a celkovej úlohy Komisie; vyzýva 
Komisiu, aby tieto ustanovenia zahrnula do rámca budúceho návrhu na zmenu 
nariadenia (EÚ) č. 472/2013;  

59. zdôrazňuje, že nariadenie (EÚ) č. 472/2013 obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré 
doposiaľ neboli uplatnené; pripomína najmä požiadavku uvedenú v správe Európskeho 
parlamentu o trojke, že memorandá o porozumení treba upraviť tak, aby zohľadňovali 
postupy a inštitúcie v oblasti tvorby miezd a národný program reforiem dotknutého 
členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť, ako sa stanovuje 
v nariadení (EÚ) č. 472/2013 (článok 7 ods. 1), potrebu zabezpečiť dostatočné 
prostriedky pre základné politiky, ako je vzdelávanie a zdravotná starostlivosť (článok 7 
ods. 7) a účinné zapojenie sociálnych partnerov do navrhovania a vykonávania 
programov úprav (článok 8); vyzýva Komisiu, aby konala v súlade s článkom 265 
zmluvy a aby tak splnila uvedené zákonné povinnosti;  

60. požaduje vyšetrovací výbor pre údajný nesprávny úradný postup a porušenie právnych 
predpisov EÚ zo strany trojky;  

61. požaduje, v súlade s návrhmi generálneho advokáta Súdneho dvora, aby Európska 
centrálna banka nebola zapojená do žiadneho programu pomoci;  

62. požaduje, aby sa uskutočnilo opätovné posúdenie rozhodovacieho procesu Euroskupiny, 
aby zabezpečoval príslušnú demokratickú zodpovednosť; je presvedčený, že 
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v dlhodobejšom horizonte by komisár pre hospodárske záležitosti mal prevziať úlohu 
predsedu Euroskupiny;  

63. pripomína, že skutočná hospodárska a menová únia (HMÚ) nemôže byť len systémom 
pravidiel, ale že si vyžaduje aj väčšiu fiškálnu kapacitu eurozóny, ktorá bude mať 
náležitý makroekonomický vplyv v rámci celej HMÚ, a posilnenú demokratickú 
legitimitu;  

64. pripomína, že banková únia bola výsledkom politickej vôle vyhnúť sa finančnej kríze 
a že rovnaká vôľa je potrebná v prípade fiškálnej únie s cieľom predísť politickej kríze;  

65. žiada Komisiu, aby ponúkla ambiciózny plán, v ktorom sa zohľadní potreba reforiem 
správy hospodárskych záležitostí, ako sa uvádza v tejto správe, a ktorý by sa mal 
predložiť Parlamentu pred koncom mája 2015, čiže ešte pred júnovým zasadnutím 
Európskej rady;  

66. vyzýva strany zainteresované v tomto nevyhnutnom ďalšom kroku hospodárskej 
a menovej únie, aby sa vyhli nedôslednosti a aby preskúmali všetky možnosti 
prehĺbenia hospodárskej a menovej únie, o ktorých sa riadne diskutovalo a ktoré boli 
dlhodobo dokumentované, ako napríklad: 

– tzv. daňová únia a fiškálna kapacita eurozóny spolu so zodpovedajúcim 
mechanizmom demokratickej legitimity v rámci Európskeho parlamentu, 

– sociálny rozmer vrátane mechanizmu minimálnej mzdy a systému minimálnych 
príspevkov v nezamestnanosti v eurozóne a obsiahle reformy v prospech mobility, 

– posilnené mechanizmy demokratickej zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby 
všetky vnútroštátne parlamenty eurozóny sledovali všetky jednotlivé kroky 
procesu európskeho semestra, ako aj zavedenie všeobecného postupu 
spolurozhodovania do všetkých hospodárskych oblastí (vrátane článku 126 ZFEÚ 
a politiky hospodárskej súťaže) a so zreteľom na článok 352 ZFEÚ, 

– mechanizmy prispôsobovania sa asymetrickým šokom, 

– zlepšený postup pri makroekonomickej nerovnováhe pre eurozónu ako celok 
zameraný na prevenciu a nápravu makrofinančných rozdielov a na zabezpečenie 
primeranej fiškálnej orientácie eurozóny ako celku, 

– postupná mutualizácia štátneho dlhu, ktorá bude úzko prepojená s lepšou 
koordináciou hospodárskej politiky a presadzovaním spoločných pravidiel 
a jasným záväzkom vykonávať hospodársky a sociálne udržateľné reformy, 

– spoločný systém ochrany vkladov, ako sa požaduje v tzv. Thyssenovej správe 
s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii, 

–  začlenenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu do práva Únie a nový prístup 
k eurobondom, 

– fiškálna kapacita eurozóny predovšetkým na účely financovania proticyklických 
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opatrení, štrukturálnych reforiem alebo časti zníženia dlhu; 

67. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 


