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NÁVRHY

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

1. se znepokojením konstatuje, že koordinace hospodářské politiky na úrovni EU sestává 
z množství závazných i nezávazných nástrojů a závazků1, což může oslabit právní jistotu 
v právním řádu EU a podle veřejného mínění tak vznikají nejasnosti týkající se přesného 
vymezení povinností členských států s ohledem na to, zda jsou resp. nejsou členy 
eurozóny;  

2. je toho názoru, že evropský semestr, který byl poprvé navržen ve sdělení Komise 
z května a června 2010 a původně vycházel z nezávazného závazku Rady, by měl nabýt 
oficiální podoby v rámci nařízení o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (nařízení (ES) 
č. 1466/97);

3. uznává, že evropský semestr se dotýká článků 121, 126 a 148 Smlouvy o fungování EU, 
zejména v oblasti hospodářské koordinace a politiky zaměstnanosti, které jsou založeny 
na dvou odlišných právních postupech; uznává, že je důležité mít širší přehled 
o hospodářské a rozpočtové situaci členských států; podporuje rozhodnutí Komise 
shrnout svá doporučení do jediného dokumentu, ovšem za předpokladu, že tak nedojde 
k narušení jednoty a soudržnosti některých politik EU;

4. vyjadřuje politování nad tím, že demokratická kontrola realizovaná Evropským 
parlamentem má v tomto procesu jen malou úlohu, a zdůrazňuje, že formalizace 
evropského semestru by již v žádném případě neměla dále oslabovat výsady Evropského 
parlamentu, které jsou zakotveny ve Smlouvách;

5. domnívá se, že by orgány měly spolupracovat ve snaze posílit legitimitu evropského 
semestru a odstranit přetrvávající právní nejasnosti, které by v opačném případě mohly 
v nadcházejících letech způsobovat institucionální konflikty;

6. domnívá se, že je naléhavě třeba upřesnit úlohu Evropského parlamentu v rámci semestru, a 
doporučuje, aby se hospodářský dialog řídil následujícími zásadami:

– evropský semestr a hospodářský dialog by měly být považovány za prvky 
institucionálního rámce EU a měly by prosazovat metodu Společenství, a to za účasti 
orgánů Unie ve všech fázích; Komise by v tomto procesu měla hrát nezávislou a 
výraznější úlohu;

                                               
1

Články 121, 126, 148 SFEU, Protokol č. 12 připojený k Lisabonské smlouvě, usnesení Evropské rady ze dne 17. června 1997 o Paktu 
o stabilitě a růstu, Závěry předsednictví Evropské rady ze dne 20. března 2005, Nařízení (ES) č. 1466/97, ve znění ..., nařízení (ES) 
č. 1467/97, ve znění ..., Kodex chování „technické podmínky provádění Paktu o stabilitě a růstu a obecné zásady pro formu a obsah 
programů stability a konvergenčních programů“, který přijala Rada ve složení ECOFIN dne 7. září 2010, Závěry ze zasedání Rady ve složení 
ECOFIN z října 2006 a Závěry ze zasedání Rady ve složení ECOFIN z října 2007, Euro Plus Pakt sjednaný hlavami států a vlád států 
eurozóny, k němž se připojily Bulharsko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, z 24. až 25. března 2011.
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– hospodářský dialog, který je klíčovým prvkem evropského semestru, by se měl 
zaměřovat na posílení demokratické legitimity procesu a zajištění toho, aby byla 
v každé jednotlivé fázi uplatňována vhodná metoda rozhodování, a to 
prostřednictvím parlamentní kontroly realizované jak Evropským parlamentem, tak 
parlamenty regionálními;

– Evropský parlament, vnitrostátní parlamenty a veškeré další dotčené subjekty, 
zejména sociální partneři, a v prvé řadě Hospodářský a finanční výbor vytvořený na 
základě článku 134 Smlouvy o fungování Evropské unie a Výbor pro zaměstnanost 
vytvořený na základě článku 150 Smlouvy o fungování Evropské unie, by měly být 
včas a řádně zapojeny, informovány a konzultovány;

– hospodářský dialog by měl vycházet ze souboru již existujících metod spolupráce 
mezi dotčenými orgány;

– za klíčový prvek procesu by měla být uznána transparentnost, přičemž Komise a 
Rada by se měly zavázat, že budou zveřejňovat v každé jednotlivé fázi svá 
stanoviska a rozhodnutí;

7. je toho názoru, že Evropský parlament by měl být uznán jako odpovídající evropské 
demokratické fórum, které poskytne v závěru evropského semestru celkové zhodnocení.


