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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 Zmluvy o prijatí jednotnej 
meny Slovenskom 1. januára 2009
(KOM(2008)0249  – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0249),

– so zreteľom na konvergenčnú správu Komisie o Slovensku za rok 2008 
(KOM(2008)0248) a konvergenčnú správu Európskej centrálnej banky (ECB) z mája 
2008,

– so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Rady, ktorým sa ruší rozhodnutie 
2005/182/ES o existencii nadmerného schodku na Slovensku (SEK(2008)0572),

– so zreteľom na svoje uznesenie o rozširovaní eurozóny z 1. júna 20061,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie 
s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/223/ES z 21. marca 2003 zmene a doplnení 
článku 10 ods. 2 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 
banky3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2003 o odporúčaní Európskej centrálnej 
banky k návrhu rozhodnutia Rady o zmene článku 10 ods. 2 štatútu Európskeho systému 
centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky4,

– so zreteľom na článok 122 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0000/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. súhlasí s tým, aby Slovensko prijalo euro 1. januára 2009;

3. poznamenáva, že v konvergenčnej správe ECB sa uvádzajú riziká týkajúce sa 
udržateľnosti inflačného kritéria, a nalieha na prijatie krokov potrebných na zabránenie 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 298 E, 08.12.2006, s. 249.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0276.
3 Ú. v. ES L 83, 01.04.2003, s. 66.
4  Ú. v. EÚ C 61 E, 10.03.2004, s. 374.
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inflácii;

4. vyjadruje znepokojenie nad rozpormi medzi konvergenčnými správami Komisie a ECB 
v otázke udržateľnosti inflácie;

5. opäť zdôrazňuje svoje silné presvedčenie, že Rada a Komisia by mali prijať pozíciu, že 
akýkoľvek postup týkajúci sa deficitu členského štátu musí byť uzavretý pred 
posudzovaním dodržania maastrichtských kritérií v súlade s ustanoveniami článku 
2 protokolu č. 21 o konvergenčných kritériách, na ktorý odkazuje článok 121 Zmluvy 
o ES; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v tejto súvislosti opäť nesprávne 
uplatnila ustanovenia Zmluvy;

6. vyzýva členské štáty, aby Komisii umožnili posúdiť dodržanie maastrichtských kritérií na 
základe určitých, aktuálnych, spoľahlivých a kvalitných údajov;

7. vyzýva ECB, aby objasnila všetky podrobnosti týkajúce sa spôsobov hlasovania v Rade 
guvernérov ECB, ktoré nadobudnú účinnosť v deň, keď počet guvernérov prekročí 15; 

8. vyzýva Radu, aby informovala Európsky parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

9. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

10. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii, Európskej centrálnej 
banke a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Slovensko 4. apríla 2008 požiadalo o posúdenie plnenia podmienok nevyhnutných na prijatie 
eura 1. januára 2009 podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy o ES. Podstatu konvergenčných správ 
vypracúvaných Komisiou a ECB upravuje článok 121 ods. 1 Zmluvy o ES a Protokol o 
konvergenčných kritériách priložený k Zmluve. Slovensko je v súčasnosti „členským štátom, 
pre ktorý platí výnimka“, čo znamená, že nie je členom eurozóny. 

Podľa článku 122 ods. 2 Zmluvy o ES Rada na základe správ Komisie a ECB, po konzultácii 
s Európskym parlamentom a po rokovaniach v Rade zasadajúcej v zložení hláv štátov alebo 
predsedov vlád kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne, či členské štáty, pre 
ktoré platí výnimka, spĺňajú nevyhnutné podmienky na základe kritérií stanovených v článku 
121 ods. 1 a zruší výnimky týchto členských štátov. Komisia 7. mája 2008 navrhla, aby 
Slovensko prijalo euro v roku 2009.

Európsky parlament musí preskúmať predloženú konvergenčnú správu a vydať stanovisko. 
Napriek značným výhradám k jednotlivým otázkam spravodajca odporúča zrušenie výnimky 
s účinnosťou od 1. januára 2009.

Informácie o konvergenčných kritériách podľa článku 121 ods. 1 Zmluvy o ES a o dodržaní 
týchto kritérií, najmä o tom, či sa dosiahla vysoká úroveň trvalej konvergencie:

1. Súlad vnútroštátnych právnych predpisov s článkami 108 a 109 a so štatútom ESCB 

V záujme odstránenia nezrovnalostí, na ktoré upozornila konvergenčná správa za rok 
2006, bol príslušným spôsobom upravený zákon o Národnej banke Slovenska. Podľa 
záverov právneho posudku ECB a Komisie tieto zmeny znamenajú, že ustanovenia 
právnych predpisov sú v úplnom súlade so Zmluvou a so štatútom ESCB. Kritérium je 
splnené.

2. Dosiahnutie vysokého stupňa cenovej stability

Priemerná inflačná miera Slovensko na úrovni 2,2 % za referenčné obdobie (apríl 2007 –
marec 2008) je hlboko pod referenčnou hodnotou 3,2 %. Kritérium je v plnom rozsahu 
splnené.
Ostávajú však pochybnosti pokiaľ ide o udržateľnosť nízkej inflačnej miery na Slovensku.
V prvom rade sa môže ukázať, že niektoré faktory, ktoré doteraz prispievali k nízkej 
inflačnej miere, mohli byť dočasného charakteru. Inflácia sa v marci 2008 zvýšila už na 
úroveň 3,6 %. Po druhé, zhodnocovanie nominálneho výmenného kurzu slovenskej 
koruny malo dezinflačný účinok, ktorý sa po prijatí eura stratí. A napokon, relatívne nízka 
cenová úroveň na Slovensku (58 % priemeru EÚ v roku 2006) naznačuje potenciál na 
zvyšovanie cien v dlhodobom horizonte. Vychádzajúc z týchto zistení spravodajca 
považuje za dôležité, aby sa dodržiavali prijaté politické záväzky, ako napríklad 
vyhlásenie zástupcov zamestnávateľov a odborov o zachovaní rastu miezd na úrovni rastu 
produktivity a záväzok vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet verejných financií do roku 
2011.
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3. Dlhodobá udržateľnosť stavu verejných financií

Schodok verejných financií Slovenska sa v posledných rokoch znižoval a v roku 2007 bol 
na úrovni 2.2 % HDP (na rok 2008 sa odhaduje 2,0 %, čo je hlboko pod referenčnou 
hodnotou 3 %. Naďalej však existujú pochybnosti o tom, či je nízky rozpočtový schodok 
Slovenska udržateľný, najmä ak sa pri vysokej miere rastu v posledných rokoch dala viesť 
prísnejšia fiškálna politika, a so zreteľom na očakávané nižšie miery rastu v budúcnosti.
Na rok 2009 sa odhaduje schodok na úrovni 2,3 %, a to už je hodnota výrazne vyššia ako 
národný cieľ 1,7 % HDP. Okrem toho sa očakáva, že štrukturálny schodok sa v roku 2008 
zhorší v porovnaní s rokom 2007, čo nie je v súlade s Paktom stability a rastu.

Pomer štátneho dlhu k HDP sa od roku 2000 najmä vďaka príjmom z privatizácie výrazne 
znížil a v roku 2007 predstavoval 29,4 %, čo je výrazne pod referenčnou hodnotou 60 %.

V súčasnosti platí rozhodnutie Rady, podľa ktorého je na Slovensku nadmerný schodok.
Podľa článku 2 protokolu o konvergenčných kritériách by sa na členský štát v čase 
preskúmania nemalo vzťahovať rozhodnutie Rady podľa článku 104 ods. 6 Zmluvy, podľa 
ktorého je jeho schodok nadmerný. Kritérium sa splní len ak Rada v prípade Slovenska 
rozhodne o zrušení postupu pri nadmernom schodku, a to znamená, že aktuálne, a v čase 
preskúmania, kritérium splnené nie je.

Vo svojom uznesení z 18. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom 
v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny Európsky parlament vyzval Komisiu 
a Radu, aby prijali pozíciu, že akýkoľvek postup týkajúci sa schodku členského štátu musí 
byť uzavretý pred posudzovaním splnenia maastrichtských kritérií. Pre členské štáty je 
ukončenie postupu pri nadmernom schodku veľkou skúškou, v ktorej majú dokázať, že sú 
schopné a ochotné dodržiavať Pakt stability a rastu, ktorý je sám o sebe základnou 
súčasťou správy hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Skutočnosť, že postup pri 
nadmernom schodku opäť raz nebol zrušený pred navrhnutím zrušenia výnimky pre 
členský štát, by sa preto nemal brať na ľahkú váhu.

4. Dodržanie normálneho fluktuačného rozpätia stanoveného mechanizmom výmenných 
kurzov (ERM II) minimálne počas predchádzajúcich dvoch rokov

Slovensko vstúpilo do systému ERM II 28. novembra 2005. Odvtedy sa slovenská koruna 
sa voči euru zhodnocuje. S účinnosťou od 19. marca 2007 sa stredný kurz slovenskej 
koruny v ERM II zvýšil o 8,5 %, aby zodpovedal jej zhodnoteniu. Slovenská koruna sa 
odvtedy ďalej zhodnocuje a obchoduje v rámci fluktuačného rozpätia, ale výrazne nad 
aktuálnou centrálnou paritou. Keďže však v posledných dvoch rokoch nedošlo k jej 
devalvácii, kritérium je splnené.

5. Stálosť konvergencie podľa dlhodobých úrovní úrokových sadzieb

Priemerná dlhodobá úroková sadzba bola v referenčnom období na úrovni 4,5 %, čo je 
výrazne nižšie ako referenčná hodnota 6,5 %. Kritérium je splnené.

6. Hospodárska integrácia a konvergencia
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Podľa poslednej časti ods. 1 článku 121 sa musia posúdiť aj ďalšie faktory dôležité 
z hľadiska hospodárskej integrácie a konvergencie, napr. integrácia finančného trhu a trhu 
s výrobkami a vývoj platobnej bilancie.

Slovenské hospodárstvo je vysoko integrované v rámci hospodárstva EÚ, vykazuje 
rozsiahle obchodné vzťahy a vzťahy v oblasti priamych zahraničných investícií 
s ostatnými členskými štátmi a jeho finančný sektor je v podstatnej miere integrovaný do 
hospodárstva EÚ. Zahraničnoobchodná bilancia (t.j. spojený bežný a kapitálový účet 
platobnej bilancie) bola v posledných rokoch vysoko nestabilná, pričom schodky sa vždy 
dali kompenzovať vysokým prílevom priamych zahraničných investícií. Slovensko v roku 
2006 dosiahlo hodnotu HDP na hlavu v parite kúpnej sily na úrovni 63,7 % priemeru EU-
27. Kritérium je splnené.

7. Spôsoby hlasovania v Rade guvernérov ECB

Podľa odseku 10.2 článku 10 štatútu ESCB sa spôsob hlasovania v Rade guvernérov ECB 
zmení, keď počet guvernérov zastupujúcich národné centrálne banky eurozóny prekročí 
15, a to sa stane, ak Slovensko vstúpi do eurozóny.

Rada v roku 2003 prijala rozhodnutie týkajúce sa nových spôsobov hlasovania na základe 
odporúčania ECB, umožňujúc túto zmenu s cieľom zachovať schopnosť Rady guvernérov 
ECB v rozšírenej eurozóne efektívne a včas rozhodovať. Rozhodnutie zavádza systém
rotácie na základe zaradenia krajín do troch kategórií v závislosti od ich veľkosti 
vyjadrenej HDP a bankovou činnosťou. Európsky parlament však vo svojom uznesení 
odmietol odporúčanie ECB, čím opäť potvrdil existujúce pravidlo, podľa ktorého majú 
všetci guvernéri národných centrálnych bánk v eurozóne plné a neobmedzené hlasovacie 
práva alebo podľa ktorého sa ako ďalšia možnosť zavedie systém, v ktorom operatívne 
rozhodnutia, ako napríklad určovanie úrokových sadzieb, prijíma výkonná rada rozšírená 
na deväť členov. Posledné riešenie by si však vyžadovalo zmenu Zmluvy o ES.

Aj keď by Rada guvernérov ECB mohla dvojtretinovou väčšinou rozhodnúť o oddialení 
systému rotácie až dovtedy, kým počet guvernérov neprekročí 18, spravodajca zastáva 
názor, že možnosti systému rotácie, napr. v akom poradí budú hlasovacie práva rotovať a 
aká bude frekvencia rotácie, by sa mali určiť čo najskôr, aby bol systém pripravený na 
ďalšie rozširovanie eurozóny.

8. Konzultácia s Európskym parlamentom

Po zistení, že pri vstupe Slovinska, Cypru a Malty do eurozóny bolo ťažké bezvýhradne 
a objektívne preskúmať konvergenčné kritériá v súlade s podmienkami uvedenými 
v Zmluve o ES, Európsky parlament prijal uznesenie o zlepšení metódy konzultácie s 
Európskym parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozširovania eurozóny. Komisia 
vynaložila určité úsilie, aby poskytla Európskemu parlamentu viac času na rozhodovanie 
tým, že  prijala konvergenčnú správu za rok 2008 čo najskôr po zverejnení údajov 
o schodku a dlhu Eurostatom, ktorý tiež súhlasil s ich uverejnením pred zákonným 
termínom. Toto úsilie vysoko oceňujeme, časový rámec je však pre Európsky parlament 
stále veľmi náročný.
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