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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hospodárskych politikách eurozóny 
(2019/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 121 
ods. 2, článok 136 a protokoly č. 1 a 2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júna 2019 o odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny na rok 2019 (COM(2019) 0500),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 20191,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. februára 2019 s názvom Európsky semester 
2019: hodnotenie pokroku pri štrukturálnych reformách, prevencia a náprava 
makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní podľa nariadenia 
(EÚ) č. 1176/2011 (COM(2019) 0150),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. novembra 2018 s názvom Ročný prieskum 
rastu 2019: za silnejšiu Európu, ktorá dokáže čeliť celosvetovej neistote (COM(2018) 
0770),

– so zreteľom na správu Komisie z 21. novembra 2018 s názvom Správa o mechanizme 
varovania 2019 (COM (2018) 758), Návrh spoločnej správy o zamestnanosti na rok 
2019 (COM (2018) 761) a na odporúčanie Komisie z 21. novembra 2018 na 
odporúčanie Rady o hospodárskej politike v eurozóne (COM (2018) 759),

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. apríla 2019 o hospodárskej politike v eurozóne 
(2019/C 136/01),

– so zreteľom na závery Rady zo 17. mája 2019 o hĺbkových preskúmaniach a 
vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2018 (9473/19),

– so zreteľom na Európsku hospodársku prognózu Komisie – jar 2019 zo 7. mája 2019,

– so zreteľom na Európsku hospodársku prognózu Komisie – leto 2019 (predbežné údaje) 
z 10. júla 2019,

– so zreteľom na hodnotenie fiškálnej politiky Európskej fiškálnej rady z 25. júna 2019 za 
eurozónu na rok 2020,

– so zreteľom na Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii,

– 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 

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0201.
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koordinácii2,

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na 
rozpočtové rámce členských štátov3,

– 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 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 schodku5,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 
zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh6,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 
zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne7,

– 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 eurozóne8,

– 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 hrozia9,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019), 

A. keďže podľa prognóz Komisie miera rastu HDP na rok 2019 predstavuje 1,2 % HDP na 
obyvateľa v eurozóne a 1,4 % v EÚ28 a v roku 2020 sa očakáva jej zvýšenie na 1,4 %, 
resp. 1,6 %10;

B. keďže miera nezamestnanosti pri priemernej miere rastu HDP 7,5 % v eurozóne a 6,3 % 
v EÚ28 v máji 2019 neustále klesá, je najnižšia od začiatku jej sledovania v EÚ po 
jednotlivých mesiacoch a v roku 2020 sa očakáva ďalšie zníženie na 7,3 %, resp. na 
6,2 %;

C. keďže výrazné rozdiely v miere nezamestnanosti medzi jednotlivými krajinami EÚ 

2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12.
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8.
5 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33.
6 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
7 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
8 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11.
9 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1.
10 Európska hospodárska prognóza Komisie – leto 2019 (predbežné údaje) z 10. júla 2019
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pretrvávajú; keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí sa síce postupne zlepšuje, 
dosahuje však 15,7 % v eurozóne a 14,3 % v EÚ28, pričom zostáva na výrazne vyššej 
úrovni ako priemerná miera nezamestnanosti a je neustále výrazne vyššia ako miera 
nezamestnanosti v iných hospodársky rozvinutých regiónoch sveta;

D. keďže sa očakáva, že deficit verejných financií sa v roku 2019 zvýši z 0,5 % na 0,9 % v 
eurozóne a z 0,6 % na 1,0 % v EÚ28 a na tejto úrovni zostane aj v roku 2020; keďže 
podľa prognóz Komisie miera rastu HDP na rok 2019 predstavuje 85,8 % HDP na 
obyvateľa v eurozóne a 80,2 % v EÚ28 a v roku 2020 sa očakáva jej zníženie na 
84,3 %, resp. 78,8 %;

E. keďže súkromná spotreba vykazuje známky oživenia, pričom v roku 2019 sa 
predpokladá pozitívny trend jej zvýšenia o 1,3 % v eurozóne a o 1,6 % v EÚ28 a v roku 
2020 o 1,5 %, resp. o 1,7 %;

F. keďže vzhľadom na riziká obchodného napätia medzi USA a Čínou spolu s 
pretrvávajúcou neistotou spojenou s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ hrozí, že 
celosvetové vyhliadky sa zhoršia; 

1. konštatuje, že hoci európske hospodárstvo zaznamenáva rast už siedmy po sebe idúci 
rok, významnou výzvou sú čoraz väčšie hospodárske riziká a neistoty;

2. preto je znepokojený nízkym potenciálom rastu za posledné desaťročia v porovnaní s 
inými regiónmi sveta;

3. súhlasí s tým, že účinné štrukturálne reformy doplnené cielenými investíciami a 
zodpovednou fiškálnou politikou budú naďalej funkčným kompasom pri príprave EÚ na 
výzvy v budúcnosti i v súčasnosti;

Zodpovedná fiškálna politika

4. uznáva, že priemerná úroveň pomeru dlhu k HDP sa má znížiť; konštatuje však, že 
priemerná úroveň napriek tomu zostáva výrazne nad úrovňou stanovenou v Pakte stability 
a rastu; poukazuje na možnosť zvyšovať náklady na dlhovú službu; zdôrazňuje preto, že 
je dôležité znížiť celkovú úroveň dlhu v súlade s fiškálnymi pravidlami EÚ;

5. preto s veľkým znepokojením konštatuje, že sa zdá, že priemerná výška deficitu opäť 
narastá a že v niektorých členských štátoch je plánovaný deficit viac ako 3 %; zdôrazňuje, 
že významná časť predpokladanej expanzie má pôvod v krajinách s vysokým pomerom 
verejného dlhu k HDP;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že súhrnné zámery fiškálnej politiky sa v roku 2019 javia 
ako mierne expanzívne, pričom zdôrazňuje, že Európska fiškálna rada považuje neutrálny 
postoj za vhodnejší;

7. zdôrazňuje, že zámerom fiškálnej politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni eurozóny 
musí popri krátkodobej makroekonomickej stabilizácii byť vyváženie dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií v plnom súlade s Paktom stability a rastu, a to 
pri rešpektovaní jeho ustanovení o flexibilite;



PE639.994v01-00 6/7 PR\1187426SK.docx

SK

Štrukturálne reformy

8. zdôrazňuje, že reformy, ktorými sa zvyšuje hospodárska súťaž na trhoch s výrobkami, 
predstavujú podporu pre efektívne využívanie zdrojov a zlepšenie podnikateľského 
prostredia, ako aj pre kvalitu inštitúcií vrátane účinného systému súdnictva a kvalitu a 
efektívnosť výberu daní, sú nevyhnutné na dosiahnutie väčšej hospodárskej odolnosti 
pre eurozónu a členské štáty; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam jednotného trhu a 
potrebu jeho ďalšieho prehlbovania;

9. súhlasí s tým, že štrukturálne a inštitucionálne aspekty trhu práce a trhu s výrobkami a 
funkčné orgány verejnej správy majú zásadný význam;

10. podporuje presun daňového zaťaženia z práce a posilňovanie systémov vzdelávania a 
odbornej prípravy a investícií do zručností; zdôrazňuje účinnosť flexibilnej politiky trhu 
práce;

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali a vykonávali opatrenia EÚ zamerané na boj proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu;

Investície

12. súhlasí s tým, že hospodárske oživenie musí byť sprevádzané verejnými a súkromnými 
investíciami, najmä v oblasti inovácií, a poznamenáva, že eurozóne má naďalej 
nedostatok investícií; víta to, že v niektorých členských štátoch investície už prekročili 
úroveň pred krízou, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v ďalších členských štátoch 
investície ešte stále zaostávajú alebo sa nezvyšujú potrebným tempom;

13. vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní politík v plnom súlade s Paktom stability a 
rastu podporovali verejné a súkromné investície, zlepšili kvalitu a skladbu verejných 
financií a obnovili fiškálne rezervy, najmä v krajinách eurozóny s vysokou mierou 
verejného dlhu;

14. zdôrazňuje, že investície do hmotného i nehmotného majetku s cieľom zvýšiť 
produktivitu, zručnosti a inovácie spolu so štrukturálnymi reformami na podporu rastu 
zvýšia dlhodobý potenciál rastu;

Odporúčania pre jednotlivé krajiny

15. súhlasí s odporúčaniami Rady, že členské štáty by mali zvýšiť svoj potenciál rastu 
modernizáciou svojho hospodárstva a posilnením jeho odolnosti;

16. konštatuje, že viac ako dve tretiny odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných do roku 
2018 bolo zrealizovaných a prinieslo aspoň nejaký pokrok; vyjadruje však poľutovanie 
nad tým, že sú dôkazy o ústupe od niektorých prvkov hlavných reforiem prijatých v 
minulosti, a vyjadruje znepokojenie nad tým, ako sa niektoré členské štáty angažujú, 
pokiaľ ide o odporúčania pre jednotlivé krajiny, keďže pokrok pri plnení súčasných 
odporúčaní je slabší ako v predchádzajúcich rokoch;

17. víta konkrétny pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s odporúčaniami pre finančné 
služby, právnymi predpismi pre pracovné vzťahy a ochranu zamestnanosti;
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18. pripomína členským štátom, že je dôležité prijať odporúčania pre jednotlivé krajiny za 
svoje a plniť ich;

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


