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hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy (2014/2145(INI))
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 zo
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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 šiestu správu Komisie o pokroku v oblasti hospodárskej, sociálnej
a územnej súdržnosti z 23. júla 2014 (COM(2014)0473),

–

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 prejav prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý predniesol 22. augusta

1

Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.
Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8.
Prijaté texty, P7_TA(2014)0239.
Prijaté texty, P7_TA(2013)0598.
Ú. v. EÚ C 165 E, 11.6.2013, s. 24.
Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 140.

2
3

4
5
6
7
8

2014 na každoročnom sympóziu centrálnych bánk v Jackson Hole,
–

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 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 návrhy Rady guvernérov ECB z 10. júna 2010 s názvom Posilnenie
správy hospodárskych záležitostí v eurozóne,

–

so zreteľom na závery Rady k Šiestej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti: investovanie do rastu a zamestnanosti, ktoré prijala Rada pre všeobecné
záležitosti (politika súdržnosti) na svojom zasadnutí 19. novembra 2014,

–

so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–

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),

A.

keďže správa hospodárskych záležitostí v eurozóne, ktorá bola vytvorená s cieľom
zabrániť neudržateľným verejným financiám a koordinovať fiškálne politiky,
odštartovala činnosť Paktom stability a rastu, ktorý sa skladá z dvoch jednoduchých
pravidiel, s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na HMÚ ako celok;

B.

keďže okamžite po zavedení eura nastala únava z konsolidácie v súvislosti s
vykonávaním týchto pravidiel, čo položilo základy súčasnej kríze v HMÚ;

C.

keďže v roku 2005 sa uskutočnila reforma pôvodného Paktu stability a rastu, ktorá síce
zaviedla množstvo vylepšení a zvýšila flexibilitu, ale dostatočne sa nezaoberala
problémami málo dôrazných ustanovení o presadzovaní predpisov a slabej koordinácie;

D.

keďže v čase, keď viacerým krajinám hrozila v dôsledku ich dlhu platobná
neschopnosť, čo by viedlo k celosvetovému rozšíreniu krízy a úpadku, sa situáciu
podarilo zvrátiť zavedením ad-hoc mechanizmov, akými sú ENFS a EFSM;

E.

keďže v záujme toho, aby sa zabránilo opätovnému vzniku takejto krízy, ako aj
rozšíreniu krízy do iných krajín prostredníctvom bankového sektora, bolo prijatých
množstvo opatrení, medzi ktoré patrilo vytvorenie bankovej únie, EMS, vylepšenie
právnych predpisov v oblasti správy hospodárskych záležitostí v podobe balíkov
šiestich a dvoch legislatívnych aktov, Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v HMÚ a
európsky semester, pričom sa každé musí vnímať ako súčasť celku;

F.

keďže podľa najnovšej jarnej prognózy Komisie sa po dvoch po sebe idúcich rokoch
negatívneho rastu očakáva v eurozóne nárast hrubého domáceho produktu (HDP), čo
znamená, že sa pomaly nastoľuje hospodárska obnova, ktorú treba ďalej posilniť,

pretože produkčná medzera zostane stále veľká;
G.

keďže medzi členskými štátmi stále prevládajú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o pomery
verejného dlhu, pomery deficitu verejných financií, o mieru nezamestnanosti, zostatky
bežných účtov a úroveň sociálnej ochrany, a to aj po vykonaní programov, čo je
prejavom rozdielov v pôvode krízy a jej východiskových bodoch a v ambíciách, dosahu
a prevzatí zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni pri vykonávaní opatrení, ktoré boli
dohodnuté medzi inštitúciami a dotknutými členskými štátmi;

H.

keďže investície v eurozóne klesli v porovnaní s obdobím pred krízou o 17 % a sú
naďalej nízke; keďže nedostatok investícií podporujúcich rast a orientovaných na
budúcnosť, ako aj neudržateľný dlh verejných a súkromných financií sú pre budúce
generácie ochromujúcim bremenom;

I.

keďže sa ako dôležitý nástroj na podnietenie predovšetkým súkromných investícií
zavádza európsky investičný plán, ktorého cieľom je zmobilizovať počas nasledujúcich
troch rokov 315 miliárd EUR nových investícií; keďže ak sa dosiahnu navrhované
finančné ciele, tento plán je popri vykonávaní štrukturálnych reforiem na vytvorenie
investorsky priaznivého prostredia v členských štátoch len jedným prvkom určeným na
prekonanie vytvorenej investičnej medzery;

Zhodnotenie súčasného rámca správy hospodárskych záležitostí
1.

víta oznámenie Komisie z 28. novembra 2014 o preskúmaní správy hospodárskych
záležitostí; nazdáva sa, že posúdenie vypracované Komisiou poskytuje obraz o tom, ako
a do akej miery boli použité a zavedené rozličné nástroje;

2.

zdôrazňuje, že ťažiskom systému správy hospodárskych záležitostí je predchádzanie
nadmernej miere schodku a dlhu a nadmernej makroekonomickej nerovnováhe, ako aj
koordinácia hospodárskych politík; zdôrazňuje preto, že ústrednou otázkou v
preskúmaní je to, či HMÚ získala vďaka novému rámci správy hospodárskych
záležitostí väčšiu odolnosť, najmä pokiaľ ide o jej schopnosť zabrániť platobnej
neschopnosti členského štátu v dôsledku jeho dlhu a zároveň prispievať k užšej
koordinácii a konvergencii hospodárskych politík členských štátov a zabezpečiť vysokú
mieru transparentnosti, dôveryhodnosti a demokratickej zodpovednosti;

3.

berie na vedomie skutočnosť, že v niektorých členských štátoch sa dosiahol pokrok,
pokiaľ ide o riešenie miery dlhu alebo ukončenie postupu pri nadmernom deficite;

4.

stotožňuje sa s analýzou Komisie, podľa ktorej niektoré časti nového rámca
zaznamenali výsledky, ale schopnosť vyvodiť závery o účinnosti predpisov v normálnej
hospodárskej situácii je obmedzená;

5.

uznáva, že posudzovanie uplatňovania balíka šiestich legislatívnych aktov a dvoch
legislatívnych aktov je v súčasnej fáze stále čiastočné a nemožno ho oddeliť od
európskeho semestra, ZFEÚ a rozpočtovej dohody;

6.

víta balíky dvoch a šiestich opatrení, ktoré rozširujú pôsobnosť Paktu stability a rastu
(PSR) pridaním postupov s cieľom zabrániť v členských štátoch a medzi nimi
makroekonomickým nerovnováham a presmerovať pozornosť z prílišného spoliehania
sa na kritérium deficitu jednak na deficit, jednak na celkový dlh, snažiť sa tak
identifikovať a napraviť možné problémy, zabrániť vzniku krízy v čo najskoršej možnej

fáze a súčasne umožniť flexibilitu v podobe ustanovení o štrukturálnych reformách,
investíciách a nepriaznivých podmienkach hospodárskeho cyklu; pripomína, že
flexibilita nemôže ohroziť preventívny charakter paktu;
7.

zdôrazňuje význam prehľadných ukazovateľov pre identifikáciu makroekonomických
nerovnováh v ranom štádiu a význam udržateľných štrukturálnych reforiem v úsilí o
prekonanie makroekonomických nerovnováh;

8.

zdôrazňuje, že jednotné a korektné vykonávanie rámca vo všetkých krajinách prispieva
časom k dôveryhodnosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby uplatňovali zmeny PSR a konali
v ich duchu podľa balíkov dvoch a šiestich opatrení, najmä pokiaľ ide o ustanovenia o
presadzovaní;

9.

domnieva sa, že súčasná hospodárska situácia si so svojím nestabilným rastom a
vysokou nezamestnanosťou vyžaduje bezodkladné, komplexné a rozhodné opatrenia s
holistickým prístupom, založené na fiškálnej konsolidácii podporujúcej rast,
štrukturálnych reformách a posilnení investícií, s cieľom obnoviť udržateľný rast a
konkurencieschopnosť, podporiť inovácie, bojovať proti nezamestnanosti a zároveň
riešiť riziko pretrvávajúcej nízkej inflácie alebo možnej hrozby deflačného tlaku, ako aj
pretrvávajúcich makroekonomických nerovnováh; zdôrazňuje, že rámec správy
hospodárskych záležitostí musí predstavovať kľúčový prvok tohto holistického prístupu,
aby bolo možné reagovať na uvedené výzvy;

10.

súhlasí s vyhlásením komisárky Thyssenovej, že krajiny, ktoré ponúkajú kvalitnú
zamestnanosť a lepšiu sociálnu ochranu a investujú do ľudského kapitálu, sú odolnejšie
voči hospodárskym krízam; vyzýva Komisiu, aby tento postoj zohľadnila pri
vypracúvaní všetkých svojich odporúčaní pre politiky európskeho semestra a pre
jednotlivé krajiny;

11.

poukazuje na skutočnosť, že súčasný rámec správy hospodárskych záležitostí sa musí
vykonávať a v prípade potreby zlepšiť tak, aby bolo možné dosiahnuť fiškálnu stabilitu,
podporovať skutočnú diskusiu o celkovom hodnotení eurozóny ako celku umožňujúcom
posúdiť fiškálnu zodpovednosť podporujúcu rast, ďalej zlepšiť perspektívu
hospodárskeho zbližovania eurozóny a riešiť na rovnocennom základe rozličnú
hospodársku a fiškálnu situáciu členských štátov; trvá na tom, že rámec nezahŕňa
dostatočnú zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni a venuje obmedzenú pozornosť
medzinárodnému hospodárskemu výhľadu a náležitému mechanizmu demokratickej
zodpovednosti;

12.

zdôrazňuje, že súčasná situácia si vyžaduje posilnenú a inkluzívnu hospodársku
koordináciu, v ktorej by sa eurozóna posudzovala ako celok a zlepšila by sa
vnútroštátna a demokratická zodpovednosť za vykonávanie pravidiel (obnoviť dôveru,
podporovať zbližovanie medzi členskými štátmi, zlepšiť fiškálnu udržateľnosť,
podporovať udržateľné štrukturálne reformy a zvýšiť investície); situácia si vyžaduje
tiež rýchlu reakciu s cieľom napraviť najzreteľnejšie omyly, zlepšiť účinnosť rámca
správy hospodárskych záležitostí a zabezpečiť postupne konzistentné a spravodlivé
uplatňovanie rámca v jednotlivých krajinách;

13.

zdôrazňuje význam jednoduchých a transparentných postupov pre hospodárske riadenie
a varuje, že súčasná zložitosť rámca, ako aj jeho nedostatočné vykonávanie a prijatie
zodpovednosti zaň majú nepriaznivý vplyv na jeho účinnosť a prijímanie národnými

parlamentmi, miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a občanmi v členských štátoch;
14.

uznáva, že sa dosiahol určitý pokrok v diskusii o strednodobom cieli, ako aj v oblasti
väčšej zodpovednosti v národnej diskusii v členských štátoch eurozóny, a to aj vďaka
príspevku vnútroštátnych fiškálnych rád, ktoré konajú ako nezávislé orgány
monitorujúce dodržiavanie fiškálnych pravidiel a plnenie makroekonomických prognóz;
vyzýva Komisiu, aby predložila prehľad o štruktúre a fungovaní vnútroštátnych
fiškálnych rád členských štátov a o tom, ako by tieto rady mohli zlepšiť zodpovednosť
na vnútroštátnej úrovni;

15.

považuje rámec správy hospodárskych záležitostí za kľúčovú politickú iniciatívu, ktorá
podopiera základy cieľov a hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktoré sú zamerané
na plné využitie nevyužitého rastového potenciálu jednotného trhu; domnieva sa, že ak
sa rozvinie rastový potenciál jednotného trhu, členské štáty budú jednoduchšie plniť
ciele stanovené v rámci správy hospodárskych záležitostí; okrem toho sa domnieva, že
hlavnými aktérmi jednotného trhu sú spotrebitelia a podniky;

Aké je najlepšie využitie flexibility v rámci existujúcich pravidiel?
16.

uznáva, že Pakt stability a rastu, zavedený s cieľom zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť
členských štátov, ktoré sú členmi hospodárskej a menovej únie, umožňuje členským
štátom vykonávať v prípade potreby proticyklickú politiku a poskytuje fiškálny priestor,
aby riadne fungovali automatické stabilizátory; zdôrazňuje, že nie všetky členské štáty
dosahovali v čase hospodárskeho rastu prebytok a niektoré existujúce ustanovenia
právnych predpisov o flexibilite sa v predchádzajúcich rokoch plne nevyužívali;

17.

víta skutočnosť, že Komisia vo svojom vysvetľujúcom oznámení o flexibilite uznáva, že
spôsob výkladu súčasných fiškálnych pravidiel je jedným z prvkov na prekonanie
investičnej medzery v EÚ a uľahčuje vykonávanie sociálne vyvážených štrukturálnych
reforiem na podporu rastu a udržateľnosti; konštatuje, že oznámenie neobsahuje žiadne
zmeny, pokiaľ ide o výpočet deficitu, ale že niektoré investície môžu byť dôvodom na
dočasné odchýlenie sa od strednodobého cieľa dotknutého členského štátu alebo od
postupu úprav smerom k tomuto cieľu;

18.

podporuje všetky stimuly, ktoré navrhuje Európska komisia na financovanie nového
Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), najmä tým, že vnútroštátne
príspevky do fondu sa stanú fiškálne neutrálnymi, pokiaľ ide o dosiahnutie
strednodobého rozpočtového cieľa a požadovanú úroveň fiškálnych úprav bez toho, aby
sa robili úpravy v preventívnej alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu; berie na
vedomie zámer Komisie, že neuplatní postup pri nadmernom deficite, ak sa deficit
členského štátu – len z dôvodu dodatočných príspevkov do EFSI – iba mierne a dočasne
dostane nad 3 % hranicu deficitu; upozorňuje na dôležitý príspevok PSR k budovaniu
dôvery pri získavaní zahraničných investícií; zdôrazňuje význam doplnkovosti
financovania EFSI, keďže projekty financované z EFSI nesmú za žiadnych okolností
jednoducho nahrádzať už plánované investície a výsledkom musí naopak byť efektívne
zvýšenie čistých investícií;

19.

víta skutočnosť, že oznámenie Komisie sa zameriava na objasnenie rozsahu pôsobnosti
investičnej doložky, ktorá umožňuje istú mieru flexibility v preventívnej časti Paktu
stability a rastu vo forme dočasného odchýlenia sa od strednodobého cieľa, a to za
predpokladu, že odchýlka nevedie k prekročeniu referenčnej hodnoty deficitu vo výške

3 % a primeranej bezpečnostnej rezervy, 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 v rámci EFSI;
20.

domnieva sa, že predpokladom uplatňovania doložky o štrukturálnej reforme v rámci
preventívnej časti a zohľadnenia plánov štrukturálnej reformy v rámci nápravnej časti je
formálne prijatie reformy v národnom parlamente a jej skutočné vykonávanie, čo
prinesie väčšiu efektívnosť a zodpovednosť; zdôrazňuje, že do procesu reformy by sa
mali vo všetkých fázach plne zapájať sociálni partneri;

21.

požaduje posilnenie dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi o obsahu a typoch
štrukturálnych reforiem, ktoré by najvhodnejšie a najúčinnejšie navrhla Komisia v
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ktoré sú zlučiteľné so zmluvou a sekundárnymi
právnymi predpismi, zohľadní sa v nich analýza nákladov a prínosov, hodnotenie
zamerané na výsledky a vplyv časového rámca a ktoré zároveň prispejú k dosiahnutiu
strednodobého cieľa;

22.

nabáda finančné výbory národných parlamentov, aby pred prijatím návrhu rozpočtu
členských štátov vo svojich snemovniach systematicky vyzývali európskych komisárov
zodpovedných za správu ekonomických záležitostí na verejnú diskusiu;

23.

domnieva sa, že štrukturálne reformy prijaté v rámci národných programov reforiem by
mali priniesť zo strednodobého a dlhodobého hľadiska pozitívne hospodárske, sociálne
a environmentálne výsledky a zlepšiť výkonnosť a efektívnosť administratívnych
kapacít;

24.

konštatuje, že v oznámení sa neuvádzajú „neobvyklé udalosti“, ktoré nepatria pod
kontrolu členského štátu a ktoré by mu mohli umožniť dočasné odchýlenie sa od
postupu úprav smerom k dosiahnutiu jeho strednodobého cieľa, keďže by to mohlo
viesť k definovaniu všetkých druhov hypotéz okrem situácie, ktorá skutočne nastane;
zdôrazňuje, že podobné situácie treba riešiť podobným spôsobom;

25.

požaduje zabezpečenie väčšej hospodárskej a sociálnej súdržnosti posilnením
Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu s cieľom zachovať a vytvoriť
pracovné miesta s právami prostredníctvom podpory opatrení na boj proti
nezamestnanosti a chudobe;

26.

zdôrazňuje význam podpory hospodárskeho rastu a vytvárania nových pracovných
miest, najmä pracovných miest pre mladých ľudí, pre akceptáciu európskeho rámca
správy hospodárskych záležitostí verejnosťou;

27.

s veľkým znepokojením konštatuje, že dlhodobá nezamestnanosť sa v priebehu krízy
zdvojnásobila; konštatuje tiež, že tento nárast bol ešte vyšší u pracovníkov s nízkou
kvalifikáciou; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zohľadnenie boja proti dlhodobej
nezamestnanosti vo svojich politikách a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

28.

je presvedčený, že v súvislosti s hospodárskym rámcom Únie by sa najväčšia pozornosť
mala venovať rastúcej úrovni nerovnosti v Európe; domnieva sa, že jedným z najlepších
spôsobov boja proti tejto rastúcej nerovnosti je zvýšenie úsilia o vytváranie väčšieho
počtu kvalitných pracovných miest v Európe;

Užšia koordinácia, hospodárske zbližovanie a zjednodušenie európskeho semestra
29.

naliehavo žiada Komisiu, aby plne uplatňovala Pakt stability a rastu a zabezpečila jeho
náležité vykonávanie v súlade s jeho nedávnou revíziou, balíkmi dvoch a šiestich
opatrení a oznámením o flexibilite; je presvedčený, že tam, kde je to potrebné a možné,
európsky semester by sa mal zjednodušiť a posilniť v rámci súčasného legislatívneho
rámca; zdôrazňuje, že každé takéto budúce zjednodušenie a posilnenie by malo byť
v každom prípade zamerané na stabilitu;

30.

domnieva sa, že oznámenie Komisie objasňuje, kde v rámci existujúcich právnych
predpisov existuje priestor na flexibilitu; víta snahu vniesť viac jasnosti do tejto zložitej
oblasti a očakáva, že Komisia využije flexibilitu, ktorá je súčasťou existujúcich
pravidiel, v súlade s oznámením a zároveň zabezpečí predvídateľnosť, transparentnosť a
účinnosť rámca správy hospodárskych záležitostí;

31.

vyzýva Komisiu a Radu, aby lepšie skĺbili fiškálne a makroekonomické rámce s cieľom
umožniť včasnejšiu a ucelenejšiu diskusiu medzi všetkými zainteresovanými stranami,
čím sa zohľadnia európske záujmy, ktorým tieto rámce majú slúžiť, potreba zvýšiť
konvergenciu medzi členskými štátmi eurozóny, posilniť rokovanie v národných
parlamentoch a úlohu sociálnych partnerov alebo miestnych orgánov vo vzťahu k
preberaniu zodpovednosti za udržateľné a sociálny vyrovnané štrukturálne reformy;

32.

trvá na tom, že ročný prieskum rastu, ako aj odporúčania pre jednotlivé krajiny sa musia
lepšie implementovať a musia zohľadňovať posúdenie rozpočtovej situácie a vyhliadky
v eurozóne ako celku i v jednotlivých členských štátoch; navrhuje, aby toto celkové
hodnotenie, ktoré sa ustanovuje v nariadení (EÚ) č. 473/2013 o spoločných
ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a
zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne, by malo byť
predložené na plenárne rokovanie Európskeho parlamentu s Radou, predsedom
Euroskupiny a Komisiou ešte pred jarným zasadnutím Rady a mali by sa riadne
vykonávať v priebehu európskeho semestra;

33.

uznáva, že európsky semester sa stal dôležitým nástrojom plnenia reforiem na
vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, pretože zabezpečuje, že EÚ a jej členské štáty
koordinujú svoje hospodárske politiky; ľutuje však nedostatočné preberanie
zodpovednosti, čo vedie k neuspokojujúcej miere implementácie odporúčaní pre
jednotlivé krajiny;

34.

vyjadruje presvedčenie, že európsky semester by sa mal zjednodušiť a posilniť bez toho,
aby sa menil súčasný právny rámec, a že by sa mali lepšie koordinovať dokumenty
týkajúce sa semestra, a tým by sa zvýšilo zameranie, účinnosť a zodpovednosť za
dosiahnutie európskych cieľov dobrej správy hospodárskych záležitostí;

35.

žiada, aby odporúčania pre jednotlivé krajiny, ak to pripadá do úvahy, boli lepšie
skoordinované s odporúčaniami o postupe pri nadmernom schodku s cieľom zabezpečiť
konzistentnosť medzi dohľadom nad fiškálnou pozíciou a koordináciou hospodárskej
politiky;

36.

podporuje zlepšený proces na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni týkajúci sa
vypracovania, následnej kontroly, podpory a monitorovania odporúčaní pre jednotlivé
krajiny a zároveň umožniť kontrolu ich vykonávania a kvality na základe výsledkov;

37.

pripomína, že právna úprava vyžaduje, aby Komisia zohľadnila okrem iného ciele
na rok 2020 pri príprave svojich odporúčaní, a zakotvuje zásadu, podľa ktorej „od Rady
sa očakáva, že sa spravidla riadi odporúčaniami a návrhmi Komisie alebo verejne
vysvetlí svoju pozíciu“;

38.

je znepokojený zvýšením dlhu v krajinách, ktoré už majú vysokú mieru zadlženia, čo je
v príkrom rozpore s pravidlom 1/20 o znižovaní dlhu; žiada Komisiu, aby vysvetlila,
ako mieni riešiť tento rozpor, a zabezpečila, že pomer dlhu k HDP sa zníži
na udržateľnú mieru v súlade s Paktom stability a rastu;

39.

podporuje stratégiu Komisie s tromi piliermi (investície na podporu rastu, fiškálna
konsolidácia a štrukturálne reformy) predstavenú v ročnom prieskume rastu na rok 2015
a žiada ju, aby to urobila konkrétnejšie v rámci celkového hodnotenia rozpočtovej
situácie a vyhliadok v eurozóne a v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

40.

uznáva potrebu nezávislej a pluralitnej analýzy hospodárskych vyhliadok členských
štátov na úrovni EÚ; v súvislosti naliehavo žiada, aby sa ďalej rozvíjal útvar Komisie
označovaný ako hlavný ekonomický analytik poskytujúci objektívnu, nezávislú
a transparentnú analýzu príslušných údajov, ktorá by sa mala zverejňovať a slúžiť ako
základ dobre informovanej diskusie a rozhodovacieho procesu v Komisii, Rade a
Európskom parlamente; žiada, aby sa hlavnému ekonomickému analytikovi včas
poskytovali všetky relevantné dokumenty, aby mohol vykonávať svoje úlohy;
zdôrazňuje užitočnú úlohu vnútroštátnych fiškálnych rád na vnútroštátnej úrovni aj
na úrovni EÚ a nabáda na zriadenie európskej siete;

41.

pripomína, že cieľom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe je zabrániť, aby
dochádzalo ku krízam, a to včasnou identifikáciou škodlivých makroekonomických
nerovnováh na základe objektívneho posúdenia vývoja kľúčových makroekonomických
premenných; domnieva sa, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe sa musí
použiť na efektívne a účinné posúdenie vývoja kľúčových makroekonomických
premenných z hľadiska deficitov aj prebytkov krajín, najmä vzhľadom na posilňovanie
konkurencieschopnosti a lepšie zohľadňovanie eurozóny ako celku vrátane účinkov
presahovania; pripomína, že cieľom makroekonomického dohľadu je tiež určenie krajín,
ktoré sa pravdepodobne stretnú s nerovnováhou v budúcnosti, a predchádzať tomu
včasným začatím udržateľných a sociálne vyvážených štrukturálnych reforiem, ak stále
existuje priestor na opatrenia;

42.

poukazuje na to, že Komisia jasne rozlišuje medzi preventívnymi a nápravnými časťami
Paktu stability a rastu, pokiaľ ide o investície umožňujúce dočasné odchýlenie sa
od strednodobého cieľa alebo o postup úprav smerujúci k investíciám, a to v rámci
existujúcej bezpečnostnej rezervy v preventívnej časti; vyzýva Komisiu a Radu, aby
boli konzistentné v tejto oblasti s výslednou pozíciou spoluzákonodarcov týkajúcou sa
nariadenia o Európskom fonde pre strategické investície;

43.

žiada Komisiu, aby vo svojej analýze zvážila všetky dôležité faktory vrátane
skutočného rastu, inflácie, dlhodobých verejných investícií a miery nezamestnanosti
pri vyhodnocovaní hospodárskej a fiškálnej situácie členských štátov a okamžite riešila
nedostatok investícií v EÚ presunom výdavkov smerom k najproduktívnejším
a udržateľným investíciám posilňujúcim rast a zamestnanosť;

44.

vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby spôsob, akým sa skutočné opatrenia

zohľadňujú v rámci postupu pri nadmernom deficite, vychádzal z jasných,
kvantifikovateľných a kvalitatívnych kritérií;
45.

trvá na tom, že zameranie sa na štrukturálne deficity od reformy Paktu stability a rastu
v roku 2005 spolu so zavedením výdavkového pravidla v rámci reformy z roku 2011
a s koncepciou produkčnej medzery, ktorá sa ťažko kvantifikuje, vytvárajú neistotu
a komplexnosť a vedú k rozpätiu flexibility, a tým k nezáväznému plneniu Paktu
stability a rastu; obáva sa, že výpočet potenciálneho rastu a produkcie, z ktorého
vychádza posudzovanie štrukturálnych deficitov, ako aj výpočet výdavkového pravidla
podliehajú niekoľkým neistým predpokladom vedúcim k podstatným revíziám medzi
jesennými a jarnými prognózami Komisie, čo vedie k rôznym výpočtom a odlišným
posúdeniam, pokiaľ ide o plnenie Paktu stability a rastu;

46.

vyzýva Komisiu, aby pri monitorovaní a hodnotení fiškálnych pozícií členských štátov
zvažovala praktické dôsledky schválených fiškálnych opatrení a reforiem; vyzýva
Komisiu, aby sa zamerala na predvídateľnú a ucelenú tvorbu politiky, pri svojej analýze
vychádzala z presných skutočností a spoľahlivých údajov a aby uplatňovala maximálnu
opatrnosť pri využívaní odhadov v koncepciách, ako napríklad odhadovaný možný rast
HDP a produkčné medzery;

47.

zdôrazňuje význam nového rastu a vytvárania pracovných miest pre akceptáciu rámca
správy hospodárskych záležitostí verejnosťou, a žiada preto Komisiu, aby zlepšila
podnikateľské prostredie v Európe s osobitným dôrazom na MSP, odstraňovanie
byrokracie a prístup k financovaniu; v tejto súvislosti pripomína potrebu poskytovať
podporu MSP, aby sa im umožnil prístup aj na trhy krajín mimo EÚ, ako sú USA,
Kanada, Čína a India;

Demokratická zodpovednosť a výzvy skryté v prehlbovaní správy hospodárskych záležitostí
48.

je presvedčený, že prehĺbená a odolnejšia HMÚ si naliehavo vyžaduje menší stupeň
zložitosti a vyššiu mieru zodpovednosti a transparentnosti namiesto pridávania novej
úrovne pravidiel k už existujúcim pravidlám; zdôrazňuje, že, keďže povinnosti v oblasti
HMÚ sú rozdelené medzi vnútroštátnu a európsku úroveň, osobitná pozornosť sa musí
venovať zabezpečeniu súdržnosti a zodpovednosti správy ekonomických záležitostí
na vnútroštátnej aj európskej úrovni; okrem toho sa domnieva, že významnú úlohu
musia zohrávať inštitúcie, ktoré podliehajú demokratickej zodpovednosti, a zdôrazňuje
potrebu dlhodobého zapájania parlamentov, pričom zodpovednosť sa musí prevziať
na tej úrovni, na ktorej sa rozhodnutia prijímajú alebo vykonávajú;

49.

uznáva na základe súčasnej situácie, že rámec správy hospodárskych záležitostí sa musí
zjednodušiť, lepšie presadzovať a v prípade potreby napraviť a dokončiť, aby EÚ
a eurozóna mohli riešiť problémy v oblasti konvergencie, trvalo udržateľného rastu,
plnej zamestnanosti, blahobytu občanov, konkurencieschopnosti, zdravých
a udržateľných verejných financií, dlhodobých investícií s vysokou sociálnoekonomickou návratnosťou, ktoré sú orientované na budúcnosť, a dôvery;

50.

domnieva sa, že, keďže vklad parlamentov týkajúci sa usmernení hospodárskej politiky
predstavuje dôležité hľadisko každého demokratického systému, zvýšenú legitímnosť
na európskej úrovni možno zabezpečiť prijatím usmernení v oblasti konvergencie, ktoré
obsahujú cielené priority na nadchádzajúce roky, čo by podliehalo
spolurozhodovaciemu postupu, ktorý by sa mal zaviesť pri nasledujúcej zmene zmluvy;

51.

pripomína, že v uzneseniach Európskeho parlamentu sa špecifikuje, že vytvorenie
Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe
(„Fiškálny pakt“) mimo štruktúry inštitúcií Únie predstavuje krok späť v politickej
integrácii Únie, a preto požaduje, aby EMS a Fiškálny pakt boli plne začlenené
do rámca Spoločenstva na základe skúseností s ich vykonávaním podľa článku 16
Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe a aby teda boli formálne zodpovedné
Európskemu parlamentu;

52.

pripomína svoju žiadosť, aby sa vypracovali možnosti nového právneho rámca
pre budúce programy makroekonomických úprav, ktorý by nahradil trojku, s cieľom
zvýšiť transparentnosť týchto programov a zodpovednosť za ne, ako aj zaručiť, aby sa
všetky rozhodnutia EÚ podľa možnosti prijímali na základe metódy Spoločenstva;
domnieva sa, že by mal existovať súlad medzi povahou použitého mechanizmu pre
stabilitu a inštitúciou zodpovednou za jeho mobilizáciu, pričom uznáva, že členské štáty
eurozóny spolurozhodujú o uvoľnení mechanizmu, keďže zaručujú finančnú pomoc;

53.

požaduje, aby sa uskutočnilo opätovné posúdenie rozhodovacieho procesu Euroskupiny
s cieľom zabezpečiť tak príslušnú demokratickú zodpovednosť; víta skutočnosť, že sa
predseda Euroskupiny pravidelne zúčastňuje na schôdzach výboru ECON rovnako ako
predseda Rady ECOFIN, čo prispieva k podobnej miere demokratickej zodpovednosti;

54.

pripomína, že balík 6 + 2 legislatívnych aktov je založený na posilnenej úlohe
nezávislého komisára, ktorý by mal zabezpečiť spravodlivé a nediskriminačné
uplatňovanie pravidiel, domnieva sa, že ďalšie kroky v rámci inštitucionálnej štruktúry
správy hospodárskych záležitostí, ako je posilnenie úlohy komisára pre hospodárske a
menové veci alebo vytvorenie európskeho ministerstva financií, musia rešpektovať
rozdelenie právomocí medzi rôznymi inštitúciami a musia byť prepojené s primeranými
prostriedkami na zabezpečenie demokratickej zodpovednosti a legitímnosti, a to
za účasti Európskeho parlamentu;

55.

pripomína, že banková únia bola výsledkom politickej vôle zabrániť ďalším finančným
krízam, prelomiť začarovaný kruh medzi bankami a štátmi, ako aj minimalizovať
negatívne účinky presahovania vyplývajúce z krízy štátneho dlhu a že rovnaká vôľa je
potrebná na dosiahnutie prehĺbenej HMÚ;

56.

žiada Komisiu, aby predložila ambiciózny plán na dosiahnutie prehĺbenej hospodárskej
a menovej únie, ktorá berie do úvahy návrhy tak, ako sú načrtnuté v tomto uznesení,
pričom sa opiera o mandát udelený na samite eurozóny, ktorý potvrdila Európska rada,
t. j. pripraviť „ďalšie kroky zamerané na lepšiu správu hospodárskych záležitostí
v eurozóne“, ako aj o predchádzajúcu prácu, ako je uznesenie Európskeho parlamentu
z 20. novembra 2012 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii1,
oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú
hospodársku a menovú úniu – Zahájenie európskej diskusie (COM(2012)0777) a štyri
záverečné správy predsedov z 5. decembra 2012;

57.

vyzýva zainteresované strany v tomto potrebnom ďalšom kroku HMÚ, aby zohľadnili
predpokladané budúce rozšírenie eurozóny a preskúmali všetky možnosti na prehĺbenie
a posilnenie HMÚ a na dosiahnutie toho, aby sa stala odolnejšou, prispievala k rastu,
vytváraniu pracovných miest a stabilite, ako napríklad:

1

Prijaté texty, P7_TA(2012)0430.

58.

a)

posilnené mechanizmy demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ
aj vnútroštátnej úrovni, pričom zodpovednosť treba prevziať na tej úrovni, na
ktorej sa prijímajú rozhodnutia, a musí sa opierať o schválenie usmernení v oblasti
konvergencie spolurozhodovacím postupom, zatiaľ čo kontrolná úloha
Európskeho parlamentu v rámci európskeho semestra sa formálne potvrdí v
medziinštitucionálnej dohode a zabezpečí sa, aby všetky národné parlamenty
krajín eurozóny sledovali každý krok procesu európskeho semestra;

b)

sociálny rozmer zameraný na ochranu európskeho sociálneho trhového
hospodárstva, s rešpektovaním práva na kolektívne vyjednávanie, podľa ktorého
by bola zabezpečená koordinácia sociálnych politík členských štátov vrátane
mechanizmu minimálnej mzdy alebo príjmu, ktorý by bol vlastný každému
členskému štátu a o ktorom by rozhodoval každý členský štát samostatne,
a podporujúci boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, reintegráciu pracovníkov
do pracovného trhu, dobrovoľnú mobilitu a flexibilitu medzi profesiami
a členskými štátmi;

c)

fiškálna kapacita eurozóny na základe osobitných vlastných zdrojov, ktorá by
v rámci rozpočtu Únie a pod kontrolou Európskeho parlamentu mala pomáhať
členským štátom pri vykonávaní dohodnutých štrukturálnych reforiem na základe
určitých podmienok vrátane účinného vykonávania národných programov
reforiem; víta v tejto súvislosti prácu skupiny EÚ pre vlastné zdroje, ktorej
predsedá Mario Monti;

d)

zvýšenie odolnosti EMÚ pri hospodárskych šokoch a núdzových situáciách
priamo spojených s menovou úniou pri súčasnom vyhnutí sa akejkoľvek forme
trvalých fiškálnych prevodov;

e)

pokiaľ ide o zdaňovanie, záväzok k celoeurópskym opatreniam na boj proti
daňovým podvodom a vyhýbaniu sa platbe daní a agresívnemu plánovaniu dani
z príjmov právnických osôb, spolupráci národných daňových orgánov na výmenu
informácií o vyhýbaní sa platbe daní a daňových podvodoch, opatreniam na
dosiahnutie konvergencie daňových politík členských štátov, spoločnému
konsolidovanému základu dane z príjmov právnických osôb, jednoduchším
a transparentnejším daňovým systémom a výkazníctvu podľa jednotlivých krajín
pre právnické osoby okrem MSP;

f)

postupné dokončenie bankovej únie;

g)

zavedenie ESM a Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a
menovej únii do práva Únie ruka v ruke so zlepšenou koordináciou hospodárskej
politiky, skutočnou konvergenciou, presadzovaním spoločných pravidiel a jasným
záväzkom vykonania hospodársky a sociálne udržateľných štrukturálnych
reforiem;

h)

riešenie slabostí v súčasnom rámci, ktoré umožňujú situáciu, že na plnenie
niektorých častí zmluvy dohliada Súdny dvor a iné sú vylúčené;

i)

posilnená vonkajšia úloha eurozóny vrátane povýšenia úrovne jej zastúpenia;

žiada o vypracovanie možného ďalšieho kroku EMÚ na základe prístupu „4

predsedovia +1“ vrátane predsedu EP, ktorý by mal byť pozvaný na všetky schôdze,
mal dostávať všetky informácie a získať právo účasti na rozpravách; konštatuje, že
predseda Komisie naznačil svoj zámer vychádzať v svojich úvahách počas prípravy
správy štyroch predsedov z informácií od predsedu Európskeho parlamentu;
59.

žiada svojho predsedu, aby vykonával ex-ante koordináciu s predsedami politických
skupín alebo s poslancami, ktorých osobitne vymenovali politické skupiny alebo
Európsky parlament na zastupovanie Európskeho parlamentu v nadchádzajúcom
vypracovaní úloh na základe mandátu udeleného týmto uznesením okrem iného
pri riešení otázok uvedených v analytickej správe štyroch predsedov s názvom Príprava
na ďalšie kroky zamerané na lepšiu správu hospodárskych záležitostí v eurozóne;
o
o

60.

o

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedom Rady, Európskeho
parlamentu, Euroskupiny, prezidentovi ECB a národným parlamentom.

