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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. s obavami konštatuje, že koordinácia hospodárskych politík na úrovni EÚ pozostáva 
z množstva záväzných a nezáväzných nástrojov a sľubov1, ktoré by mohli oslabiť právnu 
istotu poriadku EÚ a ktoré podľa verejnej mienky vytvárajú zmätok, pokiaľ ide o presné 
vymedzenie povinností, ktoré na seba prevzali členské štáty v súvislosti s ich postavením 
členských alebo nečlenských krajín eurozóny;

2. zastáva názor, že európsky semester, ktorý bol prvýkrát navrhnutý v oznámení Komisie 
z mája a júna 2010 a pôvodne sa zakladal na nezáväznom sľube Rady, by sa mal 
formálne schváliť v nariadení o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich koordinácii (nariadenie (ES) č. 1466/97);

3. uznáva, že európsky semester sa týka článkov 121, 126 a 148 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), ktoré súvisia s hospodárskou koordináciou a politikou 
zamestnanosti a ktoré sa zakladajú na dvoch odlišných právnych postupoch; uznáva, že je 
dôležité mať širší prehľad o hospodárskej a rozpočtovej situácii v členských štátoch; 
podporuje rozhodnutie Komisie spojiť jej odporúčania do jedného uceleného textu, ale 
len za predpokladu, že to neoslabí integritu a súdržnosť niektorých politík EÚ;

4. vyjadruje poľutovanie, že demokratická kontrola zo strany Európskeho parlamentu 
zohráva v tomto procese len relatívne malú úlohu, a zdôrazňuje, že formálne schválenie 
európskeho semestra by v nijakom prípade nemalo ďalej ohrozovať výsadné právomoci 
Európskeho parlamentu, ako sa stanovuje v zmluvách;

5. domnieva sa, že inštitúcie by mali spolupracovať, aby posilnili legitímnosť semestra 
a objasnili zvyšné právne nejasnosti, ktoré by inak v nadchádzajúcich rokoch mohli viesť 
k inštitucionálnym konfliktom;

6. domnieva sa, že je naliehavé objasniť úlohu Európskeho parlamentu v rámci semestra, a 
odporúča, aby hospodársky dialóg dodržiaval tieto zásady:

– európsky semester a hospodársky dialóg by sa mali považovať za časti 
inštitucionálneho rámca EÚ a mali by podporovať metódu Spoločenstva vrátane 
inštitúcií Únie na všetkých úrovniach. Komisia by mala v rámci tohto procesu zohrávať 
nezávislú a dôležitejšiu úlohu;

                                               
1

Články 121, 126, 148 ZFEÚ, protokol č. 12 pripojený k Lisabonskej zmluve, uznesenie Európskej rady o Pakte o stabilite a raste zo 
17. júna 1997, závery predsedníctva Európskej rady z 20. marca 2005, nariadenie (ES) č. 1466/97 v znení zmien a doplnení..., nariadenie 
(ES) č. 1467/97 v znení zmien a doplnení..., Kódex správania pre „špecifikácie vykonávania Paktu o stabilite a raste a usmernenia k forme 
a obsahu programov stability a konvergenčných programov“, ktorý schválila Rada ECOFIN 7. septembra 2010, závery Rady ECOFIN 
z októbra 2006 a závery Rady ECOFIN z októbra 2007, Pakt pre euro plus, ktorý odsúhlasili hlavní štátni predstavitelia alebo predsedovia 
vlád eurozóny spolu s Bulharskom, Dánskom, Lotyšskom, Litvou, Poľskom a Rumunskom 24. – 25. marca 2011.
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– hospodársky dialóg ako kľúčový prvok európskeho semestra by sa mal zamerať na 
posilnenie demokratickej legitímnosti procesu a zaistiť, aby sa v každej fáze 
uplatňoval primeraný rozhodovací postup, a to prostredníctvom riadnej 
parlamentnej kontroly, ktorá by zahŕňala Európsky parlament aj národné 
parlamenty;

– Európsky parlament, národné parlamenty a všetky ostatné relevantné zúčastnené 
strany vrátane sociálnych partnerov, a najmä Hospodársky a finančný výbor 
zriadený podľa článku 134 ZFEÚ a Výbor pre zamestnanosť zriadený podľa 
článku 150 ZFEÚ by mali byť v plnej miere a včas zapojení, informovaní a malo by 
sa s nimi konzultovať;

– hospodársky dialóg by mal byť postavený na súbore existujúcich spôsobov 
spolupráce medzi zapojenými inštitúciami;

– transparentnosť by sa mala považovať za kľúčový prvok procesu a Komisia a Rada 
by sa mali zaviazať, že budú vo všetkých fázach zverejňovať svoje stanoviská 
a rozhodnutia;

7. zastáva názor, že Európsky parlament by mal byť uznaný za náležité európske 
demokratické fórum, ktoré by na konci európskeho semestra poskytovalo celkové 
hodnotenie.


