
 

 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

PRIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2015)0067 

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum 

rastu na rok 2015  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2015 o európskom semestri pre 

koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2015 (2014/2221(INI)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 121 

ods. 2 a článok 136, 

– 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 koordinácii1, 

– 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. 1174/2011 zo 16. 

novembra 2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej 

makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny3, 

– 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. 1176/2011 zo 16. 

novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh5, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41. 
3  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8. 
4  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33. 
5  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25. 



 

 

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

16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne1, 

– 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 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 hrozia3, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2014 o odporúčaniach pre jednotlivé 

krajiny na rok 2014 (COM(2014)0400), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2014 o európskom semestri pre 

koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom 

prieskume rastu na rok 20144, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2014 s názvom Ročný prieskum 

rastu 2015 (COM(2014)0902), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. januára 2015 s názvom Optimálne využívanie 

flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu (COM(2015)0012), 

– so zreteľom na diskusiu so zástupcami národných parlamentov o plnení priorít 

európskeho semestra na rok 2015, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2013 o zlepšení prístupu MSP 

k financovaniu5, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 

rozpočet a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-

0037/2015), 

A. keďže oživenie hospodárstva v EÚ sa v priebehu roku 2014 zreteľne spomalilo, existujú 

však vyhliadky dobehnúť ho v roku 2015 a dosiahnuť ešte lepšie výsledky v roku 2016; 

keďže šesť rokov po začiatku finančnej krízy v roku 2008 eurozóna stále čelí rekordnej 

miere nezamestnanosti na úrovni takmer 12 %; keďže slabý rast priniesol dezinflačné 

trendy; keďže v dôsledku finančnej krízy sa najmä eurozóna vyznačuje nedostatočným 

rastom, kým v mnohých krajinách dochádza k rýchlejšej obnove; keďže napriek 

deflačným tlakom Komisia predpokladá, že inflácia by sa mala zvýšiť v polovici roku 

2015 a v priebehu roku 2016; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1. 
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3  Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1. 
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B. keďže úroveň investícií klesla od vrcholu krízy o 470 miliárd EUR a schodok investícií 

dosahuje výšku 230 – 370 miliárd EUR v porovnaní s dlhodobými trendmi; keďže došlo 

k značnej reakcii na krízu štátneho dlhu a bola odhalená veľká neúčinnosť európskeho 

inštitucionálneho rámca, čo však nepostačovalo na to, aby hospodárstvo eurozóny 

dostalo dostatočne silný impulz na rýchly návrat na cestu rastu; 

1. zastáva názor, že eurozóna stále zápasí s dôsledkami výnimočne dlhého hospodárskeho 

poklesu po roku 2008; poukazuje na to, že oživenie je naďalej krehké a bolo by ho 

potrebné posilniť, ak má zabezpečiť oveľa väčší rast a pracovné miesta v strednodobom 

horizonte; konštatuje, že rast v roku 2014 vychádza zo širšieho základu; konštatuje, že 

teraz je potrebné riešiť krátkodobé cyklické, ako aj dlhodobé štrukturálne 

problémy; zdôrazňuje, že krátkodobé tlaky môžu viesť k opatreniam prechodnej 

povahy, ktoré by mohli oslabiť dlhodobú schopnosť rastu; zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť, aby sa krátkodobé a dlhodobé politiky navzájom posilňovali; 

2. berie na vedomie ročný prieskum rastu na rok 2015 uskutočnený Komisiou, ktorého 

cieľom je podpora návratu k vyšším úrovniam rastu a posilnenie oživenia; podporuje 

prístup na základe troch hlavných pilierov (podpora investícií, urýchlenie štrukturálnych 

reforiem a presadzovanie zodpovednej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast) ako 

správny spôsob, ako dosiahnuť tieto ciele; domnieva sa, že tento prístup by sa mal plne 

začleniť do nadchádzajúcich odporúčaní pre jednotlivé krajiny; podporuje návrhy 

Komisie na zlepšenie európskeho semestra prostredníctvom zjednodušovania 

existujúcich postupov vrátane jej harmonogramu a na väčšie zapojenie národných 

parlamentov s cieľom posilniť zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni vzhľadom na to, 

že iba približne 9 % odporúčaní pre jednotlivé krajiny bolo plne realizovaných 

členskými štátmi v roku 2013; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila podrobné 

údaje pre vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2014; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že je nevyhnutné zefektívniť existujúce postupy európskeho semestra 

vrátane jeho harmonogramu a zvýšiť zaangažovanosť národných parlamentov s cieľom 

posilniť zodpovednosť za štrukturálne reformy na vnútroštátnej úrovni; 

3. zdôrazňuje význam a pridanú hodnotu, ktorú mali správy o integrácii jednotného trhu v 

uplynulých rokoch, pretože prispeli k vytýčeniu všeobecných priorít v ročnom 

prieskume rastu, ktorý vypracúva Komisia, a k určeniu odporúčaní pre jednotlivé 

krajiny v súvislosti s európskym semestrom; rozhodne preto odsudzuje skutočnosť, že 

došlo k vynechaniu správy o integrácii jednotného trhu na rok 2015; 

4. zdôrazňuje skutočnosť, že európsky semester, zriadený v roku 2010, zavádza ročný 

cyklus koordinácie hospodárskych politík s podrobným rozborom plánov členských 

štátov EÚ v oblasti rozpočtových, makroekonomických a štrukturálnych reforiem; 

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že väčšina členských štátov naďalej stráca podiely na 

celosvetovom trhu; domnieva sa, že hospodárstvo EÚ musí ako celok posilniť svoju 

konkurencieschopnosť v globálnom hospodárstve, a to najmä zvýšením hospodárskej 

súťaže na trhoch s výrobkami a službami, aby sa zvýšila efektívnosť orientovaná na 

inovácie; trvá na tom, že náklady na prácu by mali zostať v súlade s produktivitou a že 

mzdy by mali prispieť k udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia; zdôrazňuje, 

že členské štáty by pri riadení svojich výdavkov v súlade s požiadavkami Paktu stability 

a rastu (PSR) mali znížiť bežné náklady namiesto znižovania investičných záväzkov, aj 

napriek tomu, že tieto pravidlá nezohľadňujú skutočnosť, že investičné výdavky a bežné 

výdavky majú odlišný vplyv na rast; berie na vedomie oznámenie Komisie s názvom 



 

 

s názvom Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability 

a rastu (COM(2015)0012), keďže objasňuje postup a vysvetľuje súvislosť medzi 

štrukturálnymi reformami, investíciami a fiškálnou zodpovednosťou a súčasným 

optimálnym využívaním flexibility, ktorá je obsiahnutá v pravidlách; víta návrh 

Komisie na zefektívnenie európskeho semestra; zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa 

univerzálnemu prístupu pri príprave odporúčaní pre jednotlivé krajiny;  

Investície 

6. domnieva sa, že nedostatočné investície sú spôsobené nízkou dôverou, zníženým 

očakávaným dopytom, vysokou zadlženosťou súkromného sektora, absenciou opatrení 

na podporu produktívnych verejných investícií, fragmentáciou finančných trhov, 

pomalým znižovaním pákového efektu, zníženým očakávaným dopytom 

vystupňovaným úspornými opatreniami na nápravu nadmerných výdavkov, 

nedostatkom vhodných finančných kapacít a skutočnosťou, že v mnohých prípadoch 

členské štáty a EÚ neprijímajú vhodné opatrenia na riešenie týchto faktorov; 

zdôrazňuje, že nedostatok investícií je možné prekonať prostredníctvom cielených 

verejných investícií a významne vyššej úrovne investícií do súkromných spoločností a 

európskych podnikov; požaduje reformy uľahčením nového podnikateľského prostredia 

stimulujúceho nové podniky, nové investície a inovácie, pričom možná návratnosť 

investícií by sa mala stať rozhodujúcim faktorom pri získavaní finančného kapitálu pre 

európske hospodárstvo; zdôrazňuje, že vyššie financovanie investícií si vyžaduje dobre 

fungujúci finančný systém, v ktorom môžu zvýšená stabilita a existujúce cezhraničné 

inštitúcie uľahčiť likviditu a budovanie trhu, najmä pre malé a stredné podniky; 

7. víta investičný plán pre Európu, ktorý je dôležitým nástrojom na zvýšenie súkromných 

a verejných investícií; konštatuje, že plán je určený na začatie ďalších investícií, rozvoj 

nových projektov, prilákanie investorov a obnovenie dôvery; domnieva sa však, že je 

príliš skoro na to, aby bolo možné zmysluplne posúdiť skutočný vplyv plánu; 

konštatuje, že rast investícií by nemal byť chápaný ako alternatíva, ale skôr ako doplnok 

reforiem; trvá na tom, že zdroje Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) by 

sa mali použiť na vynakladanie prostriedkov na projekty s ekonomickou návratnosťou 

alebo s pozitívnym vzťahom nákladov a prínosov v sociálnej oblasti; zdôrazňuje, že v 

rámci EFSI by sa nemali jednoducho nahrádzať projekty financované na národnej 

úrovni spolufinancovanými európskymi projektmi; zdôrazňuje, že európske fondy by 

mali viesť k dodatočným investíciám, nielen nahrádzať vnútroštátne investičné fondy, 

ktoré by sa vynaložili na spotrebu; domnieva sa, že investičný plán pre Európu by sa 

mal zamerať v prvom rade na projekty s európskou pridanou hodnotou, ktoré ešte 

nezískali prostriedky bánk; zdôrazňuje význam regulačných prvkov investičného plánu 

na zlepšenie prostredia pre investície; poznamenáva, že vykonávanie investičného plánu 

Komisie je veľmi dôležité, aby prinieslo potrebnú pridanú hodnotu; zdôrazňuje, že 

investičné projekty musia byť starostlivo zvolené, aby sa zabránilo tomu, že plán 

neprinesie trvalo udržateľný rast a zamestnanosť v Európe; pripomína, že výsledky 

investičného plánu Komisie je potrebné dôkladne vyhodnotiť, najmä skutočnosť, akým 

spôsobom sa projekty vyberali a boli stanovené priority, a zároveň zabrániť privatizácii 

ziskov alebo socializácii strát; zdôrazňuje vzájomnú závislosť medzi pákovým efektom 

investičného plánu a konkrétnymi vykonávanými projektmi; zdôrazňuje, že cieľ 

dosiahnuť vysoký pákový efekt by nemal byť na úkor riadneho výberu projektov, 

pričom by sa malo prihliadať na geografické umiestnenie projektov; zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť vysokú kvalitu riadenia a výberového procesu; konštatuje, že členské štáty 

zaradené do programu makroekonomických úprav očakávajú, že investičným plánom sa 



 

 

výrazne zlepší a uľahčí prideľovanie grantov a úverov pre malé a stredné podniky, ktoré 

nesú dôsledky krízy; 

8. vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali investičný plán a prispievali do 

Európskeho fondu pre strategické investície a dopĺňali sumy poskytované 

prostredníctvom rozpočtu EÚ a Európskou investičnou bankou s cieľom viesť a 

povzbudiť súkromný sektor k investíciám; 

9. zdôrazňuje, že by v rámci investičného plánu mal existovať osobitný režim pre MSP 

s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky, pretože MSP môžu byť ľahko znevýhodnené 

vzhľadom na ich veľkosť a pozíciu na trhu; 

10. zdôrazňuje, že nedostatočný prístup k financovaniu, najmä pre malé a stredné podniky, 

je jednou z najväčších prekážok rastu v EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že MSP 

majú stále problém získať bankový úver; domnieva sa, že sú potrebné alternatívy 

bankového financovania, najmä zlepšením podnikateľského prostredia pre rizikový 

kapitál, prostriedky kolektívneho financovania a podporu úverových združení, ale 

v širšom zmysle aj vytváraním podmienok na efektívnejšie rozdeľovanie kapitálu 

prostredníctvom kapitálových trhov; domnieva sa, že integrovanejšie kapitálové trhy a 

lepší dohľad nad finančnými inštitúciami majú zásadný význam pre dosiahnutie týchto 

cieľov v krátkodobom a strednodobom horizonte; zdôrazňuje, že MSP by mali mať 

privilegované postavenie, pokiaľ ide o využívanie investičného plánu; 

11. uznáva, že energia je dôležitým faktorom hospodárskej konkurencieschopnosti; 

zdôrazňuje, že je nutné odstrániť prekážky brániace jednotnému trhu s energiou tým, že 

sa okrem iného podporí energetická nezávislosť; žiada Komisiu, aby posúdila pokrok 

dosiahnutý v tejto oblasti na európskej i vnútroštátnej úrovni a podporila opatrenia 

zamerané na riešenie ťažkostí spojených s fragmentáciou a implementáciou; 

12. je stále znepokojený nedostatočným pokrokom pri znižovaní úrovne nadmerných 

súkromných dlhov; poukazuje na to, že to nie je len otázka finančnej stability, pretože 

sa tým obmedzuje aj potenciál rastu EÚ a znižuje účinnosť menovej politiky ECB; 

vyzýva Komisiu, aby predložila ďalšie návrhy na prípravu efektívnych postupov na 

znižovanie zadlženosti súkromného sektora vrátane konkurzných konaní a konaní pri 

platobnej neschopnosti a podporovala spravodlivú a transparentnú deľbu nákladov, 

keďže obrovské dlhové zaťaženie spoločnosti a domácnosti je jedným z kľúčových 

faktorov obmedzujúcich súkromné investície; 

Štrukturálne reformy 

13. konštatuje, že štrukturálne reformy sú naďalej potrebné vo viacerých krajinách; takisto 

berie na vedomie skutočnosť, že tie členské štáty, ktoré úspešne vykonávajú plány 

makroekonomických úprav alebo finančné odvetvové programy, boli schopné vrátiť sa 

na kapitálové trhy, kde teraz majú prístup ku kapitálu za nízke úrokové sadzby; 

poukazuje na to, že tento návrat umožnili okrem iného opatrenia, ktoré prijala Európska 

centrálna banka (ECB); nabáda ostatné členské štáty eurozóny, aby boli nemenej 

ambiciózne v modernizovaní svojich hospodárstiev; konštatuje, že náležitá pozornosť 

by sa mala venovať sociálnym vplyvom reforiem a vplyvom na zamestnanosť; 

zdôrazňuje, že uvoľnenejšiu menovú politiku ECB by mali dopĺňať ambiciózne 

a sociálne udržateľné štrukturálne reformy v členských štátoch; 



 

 

14. vyzýva členské štáty, aby s cieľom zefektívniť svoje trhy práce vyvíjali aktívnejšie 

politiky trhu práce zamerané na vytvorenie dobre platených pracovných miest a na 

modernizáciu systémov sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkových systémov a 

zároveň zabezpečili inkluzívnosť, udržateľnosť a spravodlivosť a zlepšili a zjednodušili 

právne a administratívne prostredie pre podnikové investície; zdôrazňuje, že 

štrukturálne reformy sa musia viesť ku skutočnému a trvalému rastu, zamestnanosti, 

posilnenej konkurencieschopnosti a zvýšenej konvergencii, a mal by ich doplniť dobre 

cielené a dlhodobé investície do vzdelávania, výskumu a vývoja, inovácií, 

infraštruktúry, priemyslu IKT, udržateľnej energetiky a ľudských zdrojov; 

15. vyzýva členské štáty, aby zachovali a posilnili začleňovanie, udržateľnosť 

a spravodlivosť sociálneho zabezpečenia, najmä pre tých, ktorí to najviac potrebujú, a 

zlepšili a zefektívnili právne a administratívne prostredie pre podnikové investície; 

zdôrazňuje, že pracovné miesta musia byť kvalitné, aby pôsobili proti chudobe 

zamestnaných, a mali by vplývať na znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a 

mužov; zdôrazňuje, že ekonomické reformy musia byť doplnené o dobre cielené, 

dlhodobejšie investície do vzdelávania, výskumu a vývoja, inovácií, infraštruktúry, 

informačných a komunikačných technológií a udržateľnej energie; 

16. zdôrazňuje, že zníženie závislosti EÚ od vonkajších zdrojov energie musí byť súčasťou 

jej stratégie rastu; opätovne preto zdôrazňuje, že je potrebné diverzifikovať vonkajšie 

dodávky energií, zmodernizovať energetickú infraštruktúru EÚ a dobudovať vnútorný 

trh EÚ s energiou, čo sú kľúčové priority stratégie energetickej bezpečnosti EÚ; 

17. zdôrazňuje, že EÚ nemôže konkurovať len na základe nákladov, ale musí zvýšiť 

produktivitu prostredníctvom udržateľných investícií do výskumu a vývoja, vzdelávania 

a kvalifikácií a efektívneho využívania zdrojov, a to na vnútroštátnej, ako aj európskej 

úrovni; vyzýva Komisiu a vlády, aby týmto oblastiam prisúdili prioritu vo svojich 

rozpočtoch; zdôrazňuje, že členské štáty by mali pri navrhovaní reforiem venovať 

osobitnú pozornosť nezamestnanosti mladých ľudí s cieľom nepripravovať ich 

o príležitosti hneď na začiatku; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

použili dostupné finančné prostriedky vrátane prostriedkov získaných v rámci záruky 

pre mladých rýchlejšie a efektívnejšie; 

18. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby finančnú pomoc a ad hoc systém trojky 

začlenili do lepšej právnej štruktúry spĺňajúcej nároky rámca EÚ pre správu 

hospodárskych záležitostí a práva EÚ, čím sa zaistí demokratická zodpovednosť; 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť opatrenia vyplývajúce zo správ trojky, ktoré 

Parlament prijal v marci 2014; vyzýva Komisiu, aby implementovala závery týchto 

správ; poukazuje na to, že finančná pomoc EÚ určitým členským štátom, poskytnutá na 

základe skĺbenia solidarity a podmienenosti, je najúspešnejšia v prípade silnej 

zodpovednosti a záväzku uskutočniť reformu na vnútroštátnej úrovni; pripomína 

Komisii a členským štátom, že je potrebné vykonať včasné komplexné posúdenie 

vplyvu programov finančnej pomoci; 

19. vyzýva Komisiu na urýchlené prijatie opatrení v boji proti daňovým podvodom a 

daňovým únikom; vyzýva vytvoriť daňový systém, ktorý je jednoduchý a transparentný; 

vyzýva členské štáty, aby dosiahli dohodu o návrhu o spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb ako dôležitý nástroj v tomto boji, a domnieva 

sa, že jeho stanovisko z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom 



 

 

konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)1 musí slúžiť ako 

základ pre rozumný kompromis; opakovane zdôrazňuje svoju výzvu členským štátom 

presunúť dane z práce; poznamenáva, že opatrenia na boj proti daňovým podvodom a 

daňovým únikom by nemali narúšať výsadné práva členských štátov; víta však účinnú 

spoluprácu v oblasti daňových pravidiel na európskej úrovni; 

20. zdôrazňuje nutnosť reforiem v systémoch vzdelávania, aby bolo možné pripraviť 

budúce generácie na potreby rastúcich trhov práce budúcnosti; 

21. domnieva sa, že členské štáty a Komisia ešte nesplnili svoj záväzok dobudovať 

jednotný trh, najmä jednotný trh so službami, a digitálnu ekonomiku; 

22. opakovane zdôrazňuje svoju výzvu Komisii zlepšiť riadenie jednotného trhu; naliehavo 

žiada Komisiu zladiť ciele jednotného trhu s cieľmi európskeho semestra a zabezpečiť 

súlad ich monitorovacích mechanizmov; domnieva sa, že osobitné analytické nástroje, 

ktoré sa skladajú z ukazovateľov používaných na meranie budovania jednotného trhu, 

môžu poskytnúť užitočné usmernenie pre odporúčania pre jednotlivé krajiny a ročný 

prieskum rastu; zdôrazňuje význam a pridanú hodnotu, ktorú mali správy o integrácii 

jednotného trhu v uplynulých rokoch, pretože prispeli k vytýčeniu všeobecných priorít v 

ročnom prieskume rastu, ktorý vypracúva Komisia, a k určeniu odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny v súvislosti s európskym semestrom; rozhodne preto odsudzuje 

skutočnosť, že došlo k vynechaniu správy o integrácii jednotného trhu na rok 2015; 

vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila všetky opatrenia stanovené v právnych 

predpisoch EÚ na presadzovanie vykonávania európskeho semestra; 

23. vyjadruje znepokojenie nad protekcionistickými tendenciami v niektorých členských 

štátoch; upozorňuje, že v zmluve sa nestanovuje obmedzenie voľného pohybu osôb, 

služieb ani kapitálu, a pripomína, že Komisia musí chrániť a presadzovať tieto slobody; 

24. zdôrazňuje, že chýbajúci dobre fungujúci vnútorný trh práce a vyvážený prístup k 

prisťahovalectvu bránia rastu v EÚ; vyjadruje znepokojenie nad protekcionistickými 

tendenciami v niektorých členských štátoch; upozorňuje, že v zmluve sa nestanovuje 

obmedzenie voľného pohybu osôb, tovaru, služieb ani kapitálu, a pripomína, že 

Komisia musí chrániť a presadzovať tieto slobody; 

25. opakovane zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť mobilitu pracovnej sily (cezhraničnú aj 

naprieč odvetviami), zvýšenie produktivity práce (spojené s osvojovaním si kvalifikácií 

na zlepšenie zamestnateľnosti), kvalitu pracovných miest a pružnosť trhu práce, a 

súčasne zachovať potrebnú úroveň bezpečnosti práce, obmedziť využívanie neistej 

práce a zabezpečiť správne podmienky pre kolektívne vyjednávanie; zdôrazňuje, že 

lepšie zosúladenie ponuky kvalifikácií a dopytu po nich, ako aj pracovného a kariérneho 

poradenstva, bude mať veľký význam v budúcnosti; domnieva sa, že mobilita môže 

pomôcť znížiť vysokú úroveň neobsadených voľných pracovných miest, ktorá pretrváva 

spolu s vysokou nezamestnanosťou; zdôrazňuje význam investícií do zamestnávania 

žien a mladých ľudí, najmä v kontexte nových technológií a sektorov, vzhľadom na ich 

potenciál vytvárať pracovné miesta; 

26. víta opatrenia, vďaka ktorým sa proces európskeho semestra stáva účinnejším a 

demokratickejším; uznáva, že bilancia vykonávania je lepšia v oblasti verejných 
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financií, kde sú k dispozícii silnejšie nástroje dohľadu; žiada vyváženú integráciu 

ukazovateľov zamestnanosti a sociálno-ekonomických ukazovateľov; 

Fiškálna zodpovednosť 

27. víta prudký pokles počtu krajín, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, na 

11 v roku 2014 z 24 v roku 2011; konštatuje, že v dôsledku tohto fiškálneho zlepšenia 

sa teraz očakáva, že fiškálna orientácia v EÚ zostane v roku 2015 viac-menej neutrálna; 

žiada Komisiu, aby posúdila, či je fiškálna politika EÚ v súlade s potrebou zvýšiť 

investície; vyjadruje však svoje znepokojenie v súvislosti s rastúcou nerovnosťou, 

poklesom kúpnej sily, vysokou dlhodobou nezamestnanosťou a nezamestnanosťou  

mladých ľudí a stále veľmi vysokým verejným a súkromným zadlžením viacerých 

členských štátov v eurozóne, čo je okolnosť, ktorá nielen bráni rastu, ale predstavuje aj 

značné riziko v prípade možných budúcich šokov; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrný 

a konzervatívny výklad ukazovateľov rastu a preskúmala kvalitu predpovedí rastu, 

pretože predchádzajúce predpovede Komisie boli často revidované smerom nadol; 

28. súhlasí s Komisiou, že väčšina členských štátov musí pokračovať v presadzovaní 

fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; vyzýva členské štáty s dostatočným fiškálnym 

priestorom, aby zvážili zníženie daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie s cieľom 

stimulovať súkromné investície a vytváranie pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby 

predložila konkrétne odporúčania pre členské štáty vrátane členských štátov, na ktoré sa 

vzťahujú programy makroekonomických úprav, ktoré by podporovali hospodársky rast 

s udržateľnými a sociálne vyrovnanými štrukturálnymi reformami, ktoré budú viesť k 

tvorbe kvalitných pracovných miest, posilnenej konkurencieschopnosti a zvýšenej 

konvergencii; 

29. berie na vedomie hodnotenie Komisie týkajúce sa návrhu rozpočtových plánov 

členských štátov; zdôrazňuje, že preskúmanie návrhov rozpočtových plánov by sa malo 

zamerať na udržateľné financovanie; zdôrazňuje význam uplatňovania fiškálnych 

pravidiel a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania; 

30. konštatuje, že iba päť členských štátov plne dodržiava ustanovenia Paktu stability a 

rastu; trvá na tom, že Pakt stability a rastu bol vypracovaný na základe konsenzu 

členských štátov; zdôrazňuje, že veľký podiel výdavkov vynaložených na pokrytie 

verejného dlhu zníži zdroje, ktoré môžu byť vynaložené v oblasti verejných služieb a 

investícií; uznáva preto, že zníženie deficitu vo vysoko zadlžených krajinách je naďalej 

potrebné, ale domnieva sa, že táto fiškálna konsolidácia by sa mala uskutočniť 

spôsobom, ktorý bude chrániť zraniteľných užívateľov verejných služieb, ochraňovať 

verejné investície a zvyšovať príjmy primeraným spôsobom prostredníctvom vyššieho 

rastu; 

Posilnená koordinácia vnútroštátnych politík 

31. víta správu o mechanizme varovania; víta postupné znižovanie vnútornej nerovnováhy v 

členských štátoch; upozorňuje na vonkajšiu nerovnováhu viacerých členských štátov 

vrátane vysokých obchodných prebytkov; konštatuje stratu trhových podielov EÚ ako 

celku na svetových trhoch; 

32. poukazuje na to, že cieľom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe nie je len to, 

aby sa zabránilo silným nepriaznivým vplyvom na rast a zamestnanosť v rámci krajiny, 



 

 

ale aj tomu, aby vplyvy zle navrhnutých vnútroštátnych politík presahovali do iných 

členských štátov eurozóny; berie na vedomie vyhlásenie Európskej rady z decembra 

2014 o presunutí diskusie o užšej koordinácii hospodárskych politík v HMÚ na rok 

2015, prostredníctvom správy štyroch predsedov; 

33. opakuje svoj názor na súčasný rámec riadenia hospodárstva, ktorému chýba dostatočná 

demokratická zodpovednosť pri uplatňovaní pravidiel a inštitúcií a orgánov; vyzýva 

Komisiu, aby predložila potrebné návrhy na riešenie nedostatku riadnej demokratickej 

zodpovednosti v oblasti správy hospodárskych záležitostí EÚ; 

34. poznamenáva, že by sa mala venovať pozornosť účinkom významného poklesu cien 

ropy a tomu, či by ho mali znášať výlučne alebo čiastočne spotrebitelia fosílnych palív 

prostredníctvom zvýšenia daní z fosílnych palív vládami s cieľom znížiť ich deficity, 

financovať investície, zabrániť oslabovaniu politiky v oblasti klimatických zmien a 

znížiť dezinflačné účinky; 

Rozpočet EÚ 

35. podčiarkuje, že pri tvorbe národných rozpočtov a európskeho rozpočtu treba uplatňovať 

zásadu presnosti vo verejných rozpočtoch, aby sa zabezpečila konvergencia a stabilita v 

EÚ; vyjadruje presvedčenie, že táto presnosť je jedným z prvkov reakcie na krízu 

dôvery medzi členskými štátmi i medzi členskými štátmi a občanmi Európskej únie, 

dôvery, ktorej strata sa prehĺbila po prepuknutí nedávnej finančnej krízy; 

36. preto žiada zosúladenie ekonomických predpokladov používaných pri tvorbe národných 

rozpočtov; predovšetkým sa domnieva, že prvky medzinárodnej hospodárskej situácie 

by mali byť predmetom spoločného posúdenia; 

37. žiada zabezpečenie väčšieho súladu pri predkladaní verejných rozpočtov, a to v záujme 

ich porovnateľnosti a predchádzania nadmerným makroekonomickým nerovnováham; 

opakuje predovšetkým svoju žiadosť o štandardizáciu účtovania príspevku do 

európskeho rozpočtu jednotlivými členskými štátmi; 

38. vyzýva Komisiu, aby odstránila prípadný demokratický deficit v semestri balíkom 

opatrení na posilnenie hospodárskej a menovej únie ohláseným na rok 2015; 

39. domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament úzko spolupracoval s 

národnými parlamentmi v rámci európskeho semestra správy hospodárskych záležitostí 

a rozpočtu; zaväzuje sa k prehĺbeniu svojich vzťahov s národnými parlamentmi v duchu 

konštruktívneho partnerstva; 

40. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že objem nezaplatených účtov v rozpočte EÚ 

oslabuje dôveryhodnosť EÚ a je v rozpore s cieľmi v oblasti rastu a zamestnanosti, 

najmä zamestnanosti mladých ľudí, a podpory malých a stredných podnikov prijatými 

na najvyššej politickej úrovni, a obáva sa, že sa tým prehĺbi priepasť medzi Úniou a 

občanmi; 

41. žiada povolebné vyhodnotenie VFR s cieľom analyzovať, a tým posilniť pridanú 

hodnotu financovania EÚ využívaného na ciele v oblasti konkurencieschopnosti, rastu, 

zamestnanosti a energetickej transformácie stanovené Úniou; vyzýva Komisiu, aby 

prijala jasnejšiu metodiku lepšieho sledovania finančných prostriedkov a výdavkov EÚ 

spojených s cieľmi stratégie Európa 2020, a umožnila tým zlepšenie posudzovania 



 

 

vplyvu; 

42. ďalej vyzýva Komisiu, aby podala správu o potenciálnom negatívnom vplyve, ktorý by 

mal problém oneskorených platieb na záväzky prijaté členskými štátmi v súvislosti s 

európskym semestrom; 

43. poznamenáva, že efektívnosť verejnej správy v mnohých členských štátov sa doteraz 

nezlepšila, i keď by to prinieslo úspory vďaka racionalizácii organizácie a zníženiu 

administratívneho zaťaženia podnikov a občanov; 

44. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom ročnom prieskume rastu 2015 zdôraznila 

hospodársky význam európskych štrukturálnych a investičných fondov (vrátane 

iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí); pripomína, že tieto fondy 

predstavujú 10 % celkových verejných investícií v priemere v EÚ, ale že táto situácia je 

v jednotlivých krajinách rôzna a že v niektorých členských štátoch tieto fondy môžu 

predstavovať až 80 % verejných investícií; zdôrazňuje, že štrukturálne a investične 

fondy sú dobrým príkladom synergie medzi európskym rozpočtom a štátnymi 

rozpočtami na základe spoločne dohodnutých cieľov zakotvených v partnerských 

dohodách o raste a investíciách v súlade so stratégiou Európa 2020; podporuje všetky 

snahy zamerané na inteligentné združovanie európskych a národných rozpočtových 

prostriedkov s cieľom dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, povzbudenie hospodárstva a 

nižšie schodky štátnych rozpočtov vďaka pozitívnemu účinku spoločne využívaných 

zdrojov; 

45. zdôrazňuje naliehavú potrebu účinne riešiť problém daňových podvodov, pre ktoré 

rozpočet EÚ prichádza o značné zdroje; 

46. vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu možného vplyvu presunutia finančných 

prostriedkov z programov EÚ, ako sú Nástroj na prepájanie Európy a Horizont 2020; 

47. vyzýva členské štáty, aby doplnili prostriedky do investičného plánu, ktorého cieľom je 

čo najviac zvýšiť vplyv verejných výdavkov a pritiahnuť súkromné investície,  

o 

o     o 

48. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, 

vládam členských štátov, národným parlamentom a Európskej centrálnej banke. 

 

 


