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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu 
na rok 2020
(2019/2211(INI))

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie SFEU), a zejména na čl. 121 odst. 2, 
články 126 a 136 a protokol č. 12 této smlouvy,

– s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

– s ohledem na protokol č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality,

– s ohledem na Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 
16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu 
nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 
hospodářské politiky1,

– s ohledem na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích 
na rozpočtové rámce členských států2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně3,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně6,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 
21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů 
rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států 

1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.
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v eurozóně7,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 
21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy 
eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi8,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. listopadu 2018 s názvem „Roční analýza růstu 
na rok 2020“ (COM(2019)0650) a na Zprávu mechanismu varování 2020 ze dne 
17. prosince 2019, kterou vydala Komise (COM(2019)0651),

– s ohledem na posouzení možné orientace fiskální politiky vhodné pro eurozónu ze dne 
25. června 2019, které vypracovala Evropská fiskální rada, na její posouzení fiskálních 
předpisů EU se zaměřením na balíček dvou a šesti právních aktů ze dne 11. září 2019 
a na výroční zprávu Evropské fiskální rady ze dne 29. října 2019,

– s ohledem na evropskou hospodářskou prognózu Komise z podzimu 2019 a zimy 2019,

– s ohledem na právu Evropské investiční banky 2018/2019 „Vybavení evropského 
hospodářství novými nástroji“,

– s ohledem na doporučení s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. prosince 2019 
týkající se hospodářské politiky eurozóny (2019/C652),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy9,

– s ohledem na zprávu pěti předsedů ze dne 22. června 2015 o dokončení evropské 
hospodářské a měnové unie, na bílou knihu Komise ze dne 1. března 2017 
o budoucnosti Evropy a na diskuzní dokument Komise ze dne 31. května 2017 
o prohloubení hospodářské a měnové unie,

– s ohledem na zprávu Euroskupiny určenou vedoucím představitelům ze dne 13. června 
2019 o prohloubení hospodářské a měnové unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o zaměstnanosti a sociální politice 
v eurozóně10,

– s ohledem na pařížskou dohodu o změně klimatu z roku 2015 a na rámec politiky OSN 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. března 2019 o finanční trestné činnosti, vyhýbání 
se daňovým povinnostem a daňových únicích11,

7 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11.
8 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1.
9 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 215.
10 Přijaté texty, P9_TA(2019)0033.
11 Přijaté texty, P8_TA(2019)0240.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění 
v digitalizované a globalizované ekonomice: BEPS 2.0“12,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640)13,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že zlepšení hospodářské situace a nízké úrokové sazby jsou 
příležitostí k provedení náročných reforem, zejména k přijetí opatření k povzbuzení 
veřejných investic zaměřených na boj se změnou klimatu a s jeho sociálními důsledky a 
k vytváření pracovních míst na plný úvazek;

B. vzhledem k tomu, že od začátku finanční krize došlo v eurozóně k prohloubení 
příjmové nerovnosti; vzhledem k tomu, že energetickou chudobou v Evropě trpí 50 až 
100 milionů lidí;

C. vzhledem k tomu, že je nutné přijmout evropský zákon o klimatu, v němž by byl 
stanoven právně závazný cíl dosáhnout nejpozději do roku 2050 nulových čistých emisí 
skleníkových plynů, přičemž pro rok 2030 by byl stanoven nejméně 65% cíl;

1. konstatuje, že s ohledem na klimatickou krizi byla roční analýza růstu nyní 
přejmenována na roční analýzu udržitelného růstu, a domnívá se, že to představuje 
změnu v tom, do jakého kontextu zpráva vstupuje, a v uplatňování ekologických 
ukazatelů;

2. poukazuje na úlohu Zelené dohody pro Evropu jakožto nové strategie, která jako hlavní 
cíle Unie klade vyřešení ekologických problémů a zajištění dobrých životních 
podmínek občanů; s ohledem na působnost evropského semestru poukazuje na to, že 
do něj byly začleněny cíle udržitelného rozvoje a zásady Evropského pilíře sociálních 
práv, což bude vyžadovat úpravu stávající ukazatelů a vytvoření nových, které by 
sledovaly uplatňování hospodářské a sociální politiky EU a její politiky v oblasti 
životního prostředí a také zajištění souladu mezi politickými cíli a rozpočtovými 
prostředky; konstatuje, že k boji proti změně klimatu je nutné zajistit dlouhodobé 
plánování;

Životní prostředí

3. domnívá se, že jedním z hlavních úkolů občanů a ekonomiky EU je zajištění 
spravedlivého přechodu na klimaticky neutrální hospodářství v rámci její úlohy 
ve světě; vyzývá k zajištění přiměřené podpory a přijetí příslušných opatření se 
zapojením občanů, nejrůznějších odvětví, regionů a členských států, tak aby jim byla 
tato transformace ku prospěchu a aby byla úspěšná; vyzývá Komisi, aby začala provádět 

12 Přijaté texty, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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každoroční posuzování ekologického dluhu Unie, jejího uhlíkového rozpočtu 
a dovezených emisí;

Hospodářský výhled

4. konstatuje, že eurozóna prochází dlouhým obdobím nízkého růstu (1,1 % v eurozóně 
a 1,4 % v celé EU v roce 2019), s tím, že předpověď pro eurozónu na rok 2020 a 2021 
činí 1,2 % a pro EU 1,4 %; konstatuje dále, že podle předpovědi má v důsledku značné 
nejistoty ohledně geopolitického napětí a brexitu dojít v letech 2019 a 2020 k dalšímu 
snížení inflace, a to na 1,2 %; je znepokojen vysokou mírou soukromého zadlužení;

Investice

5. je znepokojen tím, že nehledě na bezprecedentně nízkou úrokovou sazbu, která 
v současné době činí 3,4 %, dochází v EU po krizi i nadále ke snižování investic a že 
investice do infrastruktury nyní dosahují ve srovnání s úrovní před krizí přibližně 75 %; 
vzhledem k tomu, že 80 % tohoto deficitu připadá na omezení investic ve veřejném 
sektoru, k němuž došlo zejména v zemích s nepříznivými makroekonomickými 
podmínkami a přísnějšími fiskálními omezeními stanovenými pro znevýhodněné 
regiony, které se už předtím vyznačovaly nedostatečně kvalitní infrastrukturou 
a slabými sociálně-ekonomickými výsledky, ale překvapivě také v zemích s větším 
fiskálním prostorem;

6. podporuje závěry Evropské fiskální rady, že fiskální rámec nezajistil lepší kvalitu 
veřejných výdajů, a vítá její návrh „zlatého pravidla“ k ochraně veřejných investic; 
vyzývá proto k reformě Paktu o stabilitě a růstu a k zavedení zlatého pravidla, které by 
se zaměřovalo jak na prosazování zdravé fiskální politiky, tak i na investice podle 
politických cílů EU; vzhledem k tomu, že by se to mělo vztahovat na investice 
plánované v rámci realizace Zelené dohody pro Evropu a digitální revoluce, plnění cílů 
udržitelného rozvoje a uplatňování evropského pilíře sociálních práv, včetně výdajů 
zaměřených na snižování chudoby a omezování nerovnosti v oblasti sociální ochrany, 
zdravotních služeb a dlouhodobé péče a v oblasti vzdělávání a odborné přípravy;

7. poukazuje na problém příliš nízké míry veřejných investic; vyzývá Komisi, aby 
posoudila náklady, které by vznikly bez přijetí příslušných opatření v této oblasti, 
zejména aby vyhodnotila rozdíl mezi nutnými a skutečnými investicemi;

8. vyzývá k přijetí Evropské ekologické průmyslové strategie; 

Makroekonomická stabilita

9. sdílí obavy uvedené v dalších závěrech Evropské fiskální rady ohledně procyklických 
prvků ve fiskálních pravidlech EU, které přiměly členské státy, aby své hospodářství 
upravily v době nepříznivé nebo obtížné ekonomické situace, což znemožnilo 
dosáhnout lepší kvality veřejných financí a podpořit investice; vítá její doporučení 
týkající se sedmiletého cyklu, který by odrážel víceletý finanční rámec, aby došlo 
k lepší koordinaci veřejných účtů členských států, zejména investic;

10. konstatuje, že zadluženost všech členských států dosahuje vyšší úrovně než před krizí 
a že se očekává, že v roce 2021 přesáhne 60 %; konstatuje dále, že u šesti členských 
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států je tento poměr vyšší než 90 %; poukazuje na to, že fiskální pravidla nepřispěla 
ke snížení zadluženosti vysoce zadlužených zemí, ale naopak k jejímu zvýšení;

11. podporuje flexibilní uplatňování Paktu o stabilitě a růstu, jak navrhla Komise 
v roce 2015; domnívá se, by měla být zavedena mnohem větší flexibilita na podporu 
investic a ekologické transformace v EU; vyzývá proto k reformě paktu a k zavedení 
fiskální kapacity pro eurozónu;

12. znovu vyzývá k vytvoření evropské stabilizační funkce a evropského systému zajištění 
příspěvků v nezaměstnanosti, které by chránily občany a omezily tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby došlo k překonání sociální a hospodářské 
nerovnováhy;

Makroekonomická nerovnováha

13. podotýká, že si Komise vyžádala důkladné posouzení situace v 13 členských státech, 
u nichž byla zjištěna makroekonomická nerovnováha; podporuje zjištění uvedená 
ve zprávě mechanismu varování na rok 2020, že je naléhavě nutné vyrovnat deficit 
běžných účtů, což by bylo ku prospěchu všech členských států;

14. je znepokojen rychlým zvyšováním cen za bydlení;

15. připomíná význam účinné regulace bankovního a finančního sektoru pro předcházení 
případným novým krizím; domnívá se, že tato regulace musí přihlížet k ekologické 
situaci; poukazuje na to, že je důležité dokončit budování bankovní unie a zajistit 
reformu Evropského mechanismu stability;

Daně

16. vyzývá k tomu, aby hlasování v Radě ohledně daňových věcí probíhalo kvalifikovanou 
většinou;

17. vyzývá k tomu, aby se doporučení pro jednotlivé země vždy týkala také daňových 
záležitostí, má-li se zajistit soulad mezi hospodářstvím členských států EU 
a spravedlnost daňových systémů EU; domnívá se, že doporučení pro jednotlivé země 
by měla zajistit spravedlivou rovnováhu mezi zdroji příjmů a měla by zahrnovat také 
inovativní prvky zaměřené na prosazování Zelené dohody pro Evropu; domnívá se dále, 
že by měla podporovat členské státy v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem 
a agresivnímu daňovému plánování;

Situace na pracovním trhu

18. podotýká, že míra zaměstnanosti v EU-28 činí v současné době 73,1 %, což je nejvyšší 
dosud zaznamenaný roční průměr, zatímco nezaměstnanost v eurozóně dosahuje 7,6 % 
a v EU jako celku 6,3 %;

19. zdůrazňuje, že podle průzkumu EU věnovaného situaci na pracovním trhu pracuje 
v Unii 8,3 milionu osob nedobrovolně na zkrácený úvazek, z nichž dvě třetiny tvoří 
ženy; požaduje, aby Komise provedla analýzu dopadu této situace na penzijní systémy 
a veřejné finance;
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20. bere na vědomí zjištění uvedené ve zprávě mechanismu varování na rok 2020, že růst 
mezd v eurozóně je stále pod hodnotou, která by se na základě historických údajů 
očekávala při současné míře nezaměstnanosti, a že to ovlivňuje míru inflace; poukazuje 
na to, že stávající nízká produktivita a inflace má spolu se strukturálními reformami, 
které vedou k tomu, že se kolektivní vyjednávání přesouvá na úroveň podniků, 
negativní účinek na růst mezd a vede k větší nerovnosti v příjmech a ke zvyšování počtu 
chudých pracujících, kdy chudoba pracujících ovlivňuje v Evropě téměř každého 
desátého pracovníka; zasazuje se proto o růst mezd;

21. souhlasí s tím, že je velmi znepokojivé, že příjmová nerovnost dosahuje v některých 
zemích vyšší míry než před krizí, což je často spojeno s nerovnými příležitostmi, pokud 
jde o přístup ke vzdělání, odborné přípravě a sociální ochraně;

22. poukazuje na to, že v roce 2017 dosahoval počet osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením 113 milionů neboli 22,5 % obyvatel;

23. zdůrazňuje, že je nutné, aby se klíčovým prvkem evropského semestru stala otázka 
rovnosti mezi muži a ženami, prosazování genderového hlediska ve všech oblastech 
politiky a přijímání rozpočtu s ohledem na toto hledisko, což povede k přijetí opatření 
zaměřených na zajištění rovného odměňování žen a mužů, rozvíjení kariéry žen i mužů 
a omezování rozdílů v důchodech žen a mužů (které v současné době činí v EU 40 %);

24. vítá návrhy uvedené v roční analýze udržitelného růstu na rok 2020, které se týkají 
prosazování sociálního a regionálního sbližování směrem k zajištění lepšího bydlení 
a lepších pracovních podmínek v EU;

Zodpovědnost v rámci evropského semestru

25. poukazuje na to, že současný proces evropského semestru je spojen s časovými 
omezeními, která brání řádné diskuzi a řádnému zapojení organizací občanské 
společnosti, sociálních partnerů a dokonce parlamentů členských států a Evropského 
parlamentu do tohoto postupu a zásadním způsobem přispívají k jeho nedostatečnému 
uplatňování a k chybějícímu pocitu odpovědnosti za tuto situaci; vyzývá k prodloužení 
cyklu evropského semestru na dvou- nebo tříleté období a k možnosti jeho přepracování 
v případě zásadních ekonomických otřesů;

26. těší se na větší zapojení EP a parlamentů členských států do postupů v rámci 
evropského semestru a na vybudování institucionalizovaného dialogu s Komisí, 
se sociálními partnery, s různými územími a občanskou společností, a to jak na úrovni 
EU, tak i na úrovni členských států, s cílem dále zvýšit demokratickou legitimitu tohoto 
procesu;

27. vyzývá zainteresované strany účastnící se tohoto nezbytného dalšího kroku, aby 
vytvořily silnější mechanismy na podporu demokratické odpovědnosti na úrovni EU 
i členských států a aby zároveň stanovily formální rámec kontroly evropského semestru, 
kterou vykonává EP; vyzývá Komisi a členské státy, aby prohloubily sociální dialog, 
mj. prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země, a aby se zapojily do dialogu 
se sociálními partnery; 

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve svém sdělení o roční strategii udržitelného růstu na rok 2020 poukazuje Komise 
na naléhavost a závažnost situace, která je důsledkem destabilizace klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti. S odvoláním na číselné údaje Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu a na stále častější výskyt přírodních katastrof vyzývá k tomu, abychom se tomuto 
vývoji, pokud jde o klima, postavili a přijali příslušná opatření.

Vysvětluje, že „cílem této dlouhodobé strategie je potvrdit závazek Evropy zaujímat 
vedoucí postavení v celosvětových opatřeních v oblasti klimatu a představit vizi, která 
může vést k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů do roku 2050 
prostřednictvím sociálně spravedlivého přechodu uskutečněného nákladově efektivním 
způsobem“, a popisuje Evropskou unii jako subjekt, který „vždy [stál] v čele snah o řešení 
základních příčin změny klimatu“.

Zpravodajka vítá změnu kurzu. Poznamenává přitom, že k tomu bude zapotřebí zásadně 
změnit pohled na ekonomiku, který Evropská unie a eurozóna dosud zastávala. Stejně tak 
bude s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu, stěžejní program Komise, nutné sjednotit 
naši veřejnou politiku.

Jeden z prvních prvků spočívá v přehodnocení přístupu přijatého v rámci evropského 
semestru a jeho metodiky. Došlo například k přejmenování roční analýzy růstu na roční 
analýzu udržitelného růstu. Tato změna názvu ukazuje, že si začínáme uvědomovat závažnost 
situace, ale zdaleka to nestačí. V současné době jde o to, aby náš hospodářský systém sloužil 
společnosti a přihlížel k omezeným zdrojům biosféry.

Evropský semestr ve službách ekologické a sociální transformace

Evropský semestr v roce 2020 by měl být příležitostí k nastavení a koordinaci hospodářské 
politiky, tak aby byla zajištěna ekologická a sociální transformace, v jejímž rámci by se 
využívaly ukazatele hodnotící stav životního prostředí, životní podmínky a sociální 
a environmentální chudobu: v rámci evropského semestru je nutné jasně stanovit cíl 
v oblasti emisí skleníkových plynů a vzhledem k celosvětovému propojení ekonomiky přesně 
vyhodnotit náš dluh vůči životnímu prostředí, náš uhlíkový rozpočet a míru dovezených 
emisí.

Přijetí takových ukazatelů by však bylo zbytečné, pokud bychom neprovedli reformu 
balíčku dvou a šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí 
a nepřepracovali celý pakt o stabilitě a růstu. Proto se zasazujeme o urychlené přijetí 
zlatého pravidla pro veřejné investice, které by umožnilo financovat veřejné služby 
pro občany. Ve chvíli, kdy se krize v oblasti životního prostředí zcela zřejmě stává otázkou 
přežití a bezpečnosti evropského obyvatelstva, je naprosto nezbytné, aby štafetu 
od soukromých investic převzaly v členských státech investice veřejné. Eurozóna už celou 
řadu let trpí strukturálním nedostatkem veřejných investic. Investice do ekologické a sociální 
transformace, do oblasti vzdělávání, společné infrastruktury a zdravotnictví by umožnily, aby 
se naše hospodářství vyrovnalo se současnými problémy, aby došlo k vytváření pracovních 
míst, zejména v přechodových odvětvích, ale také abychom se vyhnuli nákladům, které by 
vznikly, kdybychom tyto prostředky neinvestovali.
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Nezbytnost reformy s ohledem na předchozí neúspěchy

Přestože v posledních letech došlo v eurozóně ke zlepšení makroekonomických indikátorů, 
jsme v členských státech svědky alarmujícího nárůstu sociální nerovnosti, zvyšujícího se 
počtu chudých pracujících a rozdílů mezi členskými státy, pokud jde o životní úroveň. 
Z toho je zřejmé, že hospodářství není schopno plně zajistit zlepšení sociálního státu 
v eurozóně. Je proto nutné zpřísnit sociální kritéria, ale také zvýšit platy a ochránit 
systémy sociální ochrany.

Dosud prosazovaná politika, jejímž cílem bylo opět dosáhnout růstu a omezit výši dluhu 
veřejných rozpočtů, také neměla požadovaný účinek.

Vzhledem k tomu, že ekologická a sociální transformace vyžaduje stabilní makroekonomické 
prostředí bez nekalé daňové a sociální konkurence, zpravodajka prosazuje navíc další priority, 
jako je:

 harmonizace evropských daní a boj proti vyhýbání se daňové povinnosti s cílem 
dosáhnout fiskální spravedlnosti,

 přísná regulace bankovnictví a finančnictví s přihlédnutím k environmentálnímu 
riziku vyžadující prohloubení bankovní unie, 

 důkladné sledování soukromé zadluženosti, která je zdrojem makroekonomické 
destabilizace,

 evropská minimální mzda, a zejména zvýšení mezd za účelem účinnějšího zvýšení 
kupní síly občanů a oživení hospodářství, než je možné dosáhnout pomocí stávajících 
opatření, jako je např. snížení příspěvků sociálního pojištění.

Změna metodiky

A konečně pokud jde o metodiku, zpravodajka vyzývá v rámci reformy evropského semestru 
k úzké spolupráci s parlamenty členských států, odbory, nevládními organizacemi a místními 
nebo regionálními orgány. Kromě toho, že tyto konzultace zajistí vedení zdravého 
demokratického dialogu, pomohou také při zajišťování vhodnosti a přijatelnosti přijatých 
opatření.

Evropský parlament by měl přitom hrát neomezenou úlohu a koordinovat opatření přijatá 
v rámci plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, Zelené dohody pro Evropu a reformy 
paktu o stabilitě a růstu a při zajišťování souladu mezi nimi.


