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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že evropský semestr posiluje hospodářskou koordinaci mezi členskými státy
v rámci metody Společenství, což zajišťuje lepší správu ekonomických záležitostí, která 
pro Evropu představuje přidanou hodnotu;

2. vítá skutečnost, že evropský semestr byl institucionalizován nařízením (EU) č. 1175/2011, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik;

3. domnívá se však, že by měla být zvýšena legitimita, transparentnost a účinnost 
evropského semestru;

4. považuje za zásadní posílit legitimitu semestru a odstranit přetrvávající právní nejasnosti, 
které jinak mohou v budoucnu vést ke konfliktům mezi institucemi, včetně překrývání
a zdvojování pravomocí a odpovědnosti, a k nedostatečné srozumitelnosti i větší 
komplikovanosti institucionálního rámce EU;

5. vyjadřuje politování nad tím, že parlamentní kontrola hraje v tomto procesu pouze malou 
úlohu, a zdůrazňuje, že evropský semestr nesmí žádným způsobem oslabovat výsady 
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů;

6. se znepokojením konstatuje, že Evropský parlament je stále marginalizován v hlavních 
ekonomických rozhodnutích vyvolaných krizí, a domnívá se, že musí být zapojen, aby se 
zvýšila legitimita rozhodnutí, která se dotýkají všech občanů;

7. zastává názor, že Evropský parlament je vhodným místem pro hospodářský dialog
a spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a evropskými orgány a institucemi;

8. znovu opakuje, že by měla být řádně prováděna ustanovení týkající se hospodářského 
dialogu a nového koordinačního mechanismu zahrnutá do nařízení (ES) č. 1466/97 a že 
evropský semestr by měl ve všech fázích podléhat plně demokratické kontrole;

9. zastává názor, že by hospodářský dialog měl být rozšířen podle modelu měnového dialogu
s ECB, aby zahrnoval pravidelné diskuse mezi předsedy Evropského parlamentu, Komise
a ECOFINu ohledně přípravy a pokračování roční analýzy růstu a doporučení pro 
jednotlivé země;

10. připomíná, že za účelem zajištění demokratické legitimity by měla být hlavní součástí 
tohoto procesu transparentnost a přístup k informacím a že evropský semestr
a hospodářský dialog by měly být pojímány jako součást institucionálního rámce EU
a měly by podporovat metodu Společenství, přičemž by měly být ve všech fázích 
zapojeny orgány Unie;

11. připomíná zprávu Hermana Van Rompuye předloženou na zasedání Rady konaném ve 
dnech 28. a 29. června 2012 pod názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové 
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unii“, která vyzývá k vymahatelnějšímu rámci politické koordinace v souvislosti
s evropským semestrem;

12. domnívá se, že úzká spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními 
parlamenty podle článku 9 protokolu č. 1 je zásadní pro zavedení nezbytné demokratické 
legitimity a zásady vlastní odpovědnosti jednotlivých zemí v procesu evropského 
semestru; vyzývá k posílení dialogu mezi evropskou a vnitrostátní úrovní, přičemž je třeba 
respektovat jejich dělbu práce;

13. domnívá se, že kromě zajištění spolupráce mezi parlamenty je také nezbytné vyvinout 
větší úsilí v oblasti komunikace s občany a v aktivním zapojení občanů do tohoto procesu;

14. zastává názor, že mají-li se zmírnit obavy týkající se legitimity, měly by vnitrostátní 
parlamenty hrát v procesu aktivnější úlohu, a navrhuje, aby členské státy přizpůsobily své 
vnitřní postupy tak, aby mohly být vnitrostátní parlamenty zapojeny do diskuse
o fiskálních a reformních plánech svých zemí před tím, než budou tyto plány předloženy 
EU; 

15. vyzývá k užšímu zapojení a k aktivní účasti Evropského parlamentu v tomto procesu
a domnívá se, že by Komise a Rada na základě čl. 121 odst. 5 SFEU měly být odpovědné 
Parlamentu za doporučení přijatá pro jednotlivé země;

16. naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla jasné odůvodnění svých politických doporučení
a aby odlišila politická opatření napříč zeměmi a určila priority mezi nimi s cílem zaměřit 
Radu na ty země, jimž by měla věnovat zvláštní pozornost;

17. domnívá se, že aby se zachovala důvěryhodnost roční analýzy růstu, z níž vycházejí 
doporučení Komise, a zároveň transparentnost evropského semestru, je důležité, aby Rada 
nadále poskytovala odůvodnění vždy, pokud se odchýlí od doporučení Komise;

18. připomíná, že koordinace hospodářské politiky v rámci evropského semestru by měla 
vycházet z článku 5 SFEU a že priority stanovené v semestru by měly plně respektovat 
cíle a požadavky stanovené v čl. 3 odst. 3 SEU a v dalších ustanoveních Smlouvy, 
zejména s odkazem na článek 121 SFEU (hlavní směry hospodářských politik), článek 
126 SFEU (nadměrné schodky veřejných financí) a článek 148 SFEU (politika 
zaměstnanosti);

19. připomíná, že Evropský parlament musí být uznán jako odpovídající evropské 
demokratické fórum, které v závěru evropského semestru poskytne celkové zhodnocení; je 
přesvědčen, že na znamení tohoto uznání by měli zástupci orgánů a institucí EU
a hospodářské orgány zapojené do tohoto procesu poskytovat poslancům Evropského 
parlamentu informace, budou-li o to požádáni;

20. vyjadřuje názor, že Evropský parlament by měl nově zavedenému evropskému semestru 
přizpůsobit svou organizační strukturu prostřednictvím takových opatření, jako je 
například vytvoření ad hoc /dočasného výboru nebo pracovní či řídicí skupiny, která by 
evropský semestr každoročně monitorovala.
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