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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. připomíná, že roční analýza růstu v podobě, v jaké byla schválena na jarním zasedání 
Evropské rady, představuje základní dokument sloužící jako východisko pro vypracování 
národních programů reforem (NPR) a programů stability a konvergenčních programů 
členských států, na jejichž základě Komise vypracovává doporučení pro jednotlivé země;

2. vyzývá Komisi, aby poskytla přesný výčet důvodů, proč jsou v roční analýze růstu 
každoročně vybírány určité priority, a aby do dokumentu zahrnula posouzení možných 
účinků napříč oblastmi politiky ve všech zemích;

3. zdůrazňuje, že roční analýza růstu coby výchozí dokument evropského semestru hraje 
v tomto procesu významnou úlohu, a proto musí stavět na širokém konsensu mezi 
různými orgány;

4. připomíná, že s ohledem na důležitost roční analýzy růstu by měla Komise před jejím 
přijetím konzultovat Parlament; je v této souvislosti přesvědčen, že Parlament by měl 
Komisi vyzvat k diskusi o obecných předběžných pokynech v dřívější fázi postupu, ještě 
před dokončením a zveřejněním roční analýzy růstu;

5. konstatuje, že hospodářský dialog by měl mít za cíl posílení demokratické legitimity 
celého procesu prostřednictvím náležitého parlamentního dohledu nad přípravou roční 
analýzy růstu a nad následnými kroky a doporučeními pro jednotlivé země; domnívá se, 
že hospodářský dialog by měl být využíván v klíčových okamžicích evropského semestru, 
konkrétně na začátku cyklu před zveřejněním roční analýzy růstu a také krátce po jejím 
zveřejnění, před přijetím doporučení pro jednotlivé země Komisí a na konci postupu poté, 
co tato doporučení podpořila Evropská rada;

6. zastává názor, že krátce po zveřejnění roční analýzy růstu by měl Parlament dát najevo, 
zda podporuje či odmítá její politické priority a cíle, a to prostřednictvím hlasování na 
plenárním zasedání;

7. je přesvědčen, že by bylo vhodné zvážit možnost, že by Parlament na začátku každého 
pětiletého funkčního období připravil dokument obsahující víceleté politické priority, díky 
čemuž by se posílila jeho úloha a upevnilo jeho postavení při stanovování programu;

8. opakuje, že je třeba, aby se Parlament plně účastnil jak koordinace hospodářské politiky, 
tak rozhodnutí, jejichž cílem je podpořit vznik skutečné hospodářské a měnové unie a 
prosazovat nezbytné kroky vedoucí k úplné bankovní, hospodářské, fiskální a politické 
unii, aby se posílila legitimita rozhodnutí, jež mají dopad na všechny občany;

9. v tomto ohledu připomíná, že evropský semestr nesmí žádným způsobem ohrozit výsady 
Evropského parlamentu ani parlamentů vnitrostátních;

10. je toho názoru, že mají-li se zmírnit obavy týkající se transparentnosti a legitimity, měly 
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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;

11. 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;

12. chválí dosavadní dialog mezi Evropským parlamentem a zástupci členských států a vítá 
uspořádání meziparlamentního týdne k evropskému semestru na konci ledna roku 2013;

13. zastává názor, že Evropský parlament je vhodným místem pro dialog a spolupráci mezi 
vnitrostátními parlamenty a evropskými orgány a institucemi; domnívá se nicméně, že by 
se těchto meziparlamentních setkání měly účastnit také Komise a Rada;

14. poukazuje na to, že kromě zajištění spolupráce mezi parlamenty je rovněž nezbytné více 
usilovat o komunikaci s občany a aktivně je zapojit do procesu, aby se posílila jeho 
legitimita a zásada vlastní odpovědnosti na vnitrostátní úrovni;

15. opakuje, že pro zachování důvěryhodnosti roční analýzy růstu a celého procesu 
evropského semestru je nutné, aby Rada ospravedlnila svoje důvody, jestliže se 
doporučeními Komise na základě roční analýzy růstu odmítne řídit; vítá zásadu „dodržet 
nebo vysvětlit“ ve vztahu k doporučením pro jednotlivé země, zavedenou balíčkem šesti 
právních předpisů, podle níž je Rada veřejně odpovědná za jakékoli změny, které provede 
v návrzích Komise, a domnívá se, že tato zásada by měla být v praxi posílena;

16. 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;

17. požaduje interinstitucionální dohodu mezi Parlamentem, Komisí a Radou, jejímž účelem 
by bylo posílit demokratickou kontrolu a odpovědnost v rámci celého procesu evropského 
semestru;

18. pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní směry růstu ve znění pozměněném 
Parlamentem představil na jarním zasedání Evropské rady, a domnívá se, že Parlament by 
měl být na tomto jarním zasedání zastoupen a měl by se podílet na vypracování závěrů 
Rady.


