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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že európsky semester posilňuje hospodársku koordináciu medzi členskými 
štátmi v rámci metódy Spoločenstva, a teda zabezpečuje lepšiu správu ekonomických 
záležitostí, ktorá predstavuje pridanú hodnotu pre Európu;

2. víta skutočnosť, že európsky semester sa zinštitucionalizoval nariadením (EÚ) 
č. 1175/2011, 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 
koordinácii;

3. napriek tomu sa domnieva, že by sa mala posilniť legitimita, transparentnosť a účinnosť 
európskeho semestra;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné posilniť legitímnosť semestra a objasniť zvyšné právne 
nejasnosti, ktoré by inak v budúcnosti mohli spôsobiť inštitucionálne konflikty, vrátane 
prekrývania a zdvojovania právomocí a zodpovedností a nedostatočnej jasnosti a zvýšenej 
zložitosti inštitucionálneho rámca EÚ;

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že parlamentné preskúmanie zohráva v tomto procese iba 
vedľajšiu úlohu, a zdôrazňuje, že európsky semester nesmie žiadny spôsobom ohroziť 
výsadné práva Európskeho parlamentu a národných parlamentov;

6. So znepokojením konštatuje, že Európsky parlament sa neustále marginalizoval 
v hlavných ekonomických rozhodnutiach vyplývajúcich z krízy, a domnieva sa, že sa 
Parlament musí zapojiť, aby sa zvýšila legitímnosť rozhodnutí, ktoré sa týkajú všetkých 
občanov;

7. vyslovuje názor, že Európsky parlament je vhodným miestom pre hospodársky dialóg 
a spoluprácu medzi národnými parlamentmi a európskymi inštitúciami;

8. znovu opakuje, že ustanovenia týkajúce sa hospodárskeho dialógu a nového mechanizmu 
koordinácie zahrnuté do nariadenia (ES) č. 1466/97 by sa mali v plnej miere presadzovať 
a že európsky semester by mal vo všetkých fázach podliehať plnej demokratickej 
kontrole;

9. nazdáva sa, že by sa mal hospodársky dialóg rozšíriť na model dialógu o menových 
otázkach s ECB, aby zahrnul pravidelné diskusie medzi Európskym parlamentom, 
Komisiou a predsedom Rady ECOFIN o príprave a činnostiach nadväzujúcich na ročný 
prieskum rastu a odporúčania pre jednotlivé krajiny;

10. pripomína, že transparentnosť a prístup k informáciám by mali byť na účely zabezpečenia 
demokratickej legitimity kľúčovým prvkom tohto procesu a že európsky semester 
a hospodársky dialóg by sa mali považovať za súčasť inštitucionálneho rámca EÚ a mali 
by podporovať metódu Spoločenstva a zároveň zabezpečiť zapojenie inštitúcií Únie do 
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všetkých etáp;

11. pripomína správu Hermana Van Rompuya predloženú na zasadnutí Rady 28. a 29. júna 
2012 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii, ktorá vyzýva 
k vymáhateľnejšiemu rámcu pre koordináciu politík v kontexte európskeho semestra;

12. domnieva sa, že je potrebná úzka spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi podľa článku 9 protokolu č. 1 s cieľom zaviesť nevyhnutnú demokratickú 
legitimitu a zodpovednosť jednotlivých krajín za proces európskeho semestra; vyzýva na 
posilnenie dialógu na európskej a vnútroštátnej úrovni pri rešpektovaní deľby práce medzi 
nimi;

13. domnieva sa, že okrem zabezpečovania spolupráce medzi parlamentmi je tiež nevyhnutné 
vynakladať väčšie úsilie na komunikáciu s občanmi a aktívne ich zapájať do tohto 
procesu;

14. zastáva názor, že národné parlamenty by v snahe znížiť obavy týkajúce sa legitimity mali 
zohrávať aktívnejšiu úlohu v procese, a navrhuje, aby členské štáty prispôsobili svoje 
vnútorné predpisy tak, aby sa mohli národné parlamenty zapájať do diskusie o fiškálnych 
a reformných plánoch svojich krajín skôr ako ich predložia EÚ;

15. požaduje užšie zapojenie a aktívnu účasť Európskeho parlamentu v procese a domnieva 
sa, že Komisia a Rada by sa mali na základe článku 121 ods. 5 ZFEÚ zodpovedať 
Parlamentu, pokiaľ ide odporúčania prijaté pre jednotlivé krajiny;

16. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila náležité odôvodnenia svojich politických 
odporúčaní a aby odlíšila politické opatrenia vo všetkých krajinách a určila priority 
v rámci týchto opatrení, aby sa Rada mohla upriamiť na krajiny, ktorým treba venovať 
osobitnú pozornosť;

17. domnieva sa, že na zachovanie dôveryhodnosti ročného prieskumu rastu, na ktorom sú 
založené odporúčania Komisie, ako aj na zachovanie transparentnosti európskeho 
semestra je dôležité, aby Rada aj naďalej odôvodňovala akékoľvek svoje odchýlky od 
odporúčaní Komisie;

18. pripomína, že koordinácia hospodárskych politík v rámci európskeho semestra by mala 
vychádzať z článku 5 ZFEÚ a že priority stanovené v rámci európskeho semestra by mali 
plne rešpektovať ciele a požiadavky stanovené v článku 3 ods. 3 ZEÚ a ostatné 
ustanovenia Zmluvy, najmä so zreteľom na článok 121 ZFEÚ (hlavné smery 
hospodárskych politík), článok 126 ZFEÚ (nadmerný deficit verejných financií) a článok 
148 ZFEÚ (politika zamestnanosti);

19. pripomína, že Európsky parlament musí byť uznaný za náležité európske demokratické 
fórum, ktoré na konci európskeho semestra poskytne celkové hodnotenie; domnieva sa, že 
na znamenie tohto uznania by mali zástupcovia inštitúcií EÚ a hospodárskych subjektov 
zapojení do procesu poskytnúť informácie poslancom Európskeho parlamentu, ak o to 
budú požiadaní;

20. vyslovuje názor, že Európsky parlament by mal prispôsobiť svoju organizačnú štruktúru 
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novo zavedenému európskemu semestru prostredníctvom opatrení, ako sú vytvorenie ad 
hoc/dočasného výboru alebo pracovnej či riadiacej skupiny pre každoročné monitorovanie 
európskeho semestra.
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