
PA\921159SK.doc PE501.915v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre ústavné veci

2012/2256(INI)

14.12.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre ústavné veci

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum 
rastu na rok 2013
(2012/2256(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paulo Rangel



PE501.915v01-00 2/4 PA\921159SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\921159SK.doc 3/4 PE501.915v01-00

SK

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. pripomína, že ročný prieskum rastu v podobe, v akej ho schválila Európska rada na 
svojom jarnom zasadnutí, je základným dokumentom, ktorý poskytuje usmernenia k 
vypracovaniu národných programov reforiem a programov stability a konvergenčných 
programov členských štátov, na ktorých základe Komisia pripravuje osobitné odporúčania 
pre jednotlivé krajiny;

2. vyzýva Komisiu, aby uviedla podrobné dôvody, prečo boli pre ročný prieskum rastu 
každý rok vybrané určité priority, a aby do dokumentu zahrnula hodnotenie možných 
reťazových účinkov na rôzne oblasti politiky a krajiny;

3. zdôrazňuje, že ročný prieskum rastu ako pôvodný dokument cyklu európskeho semestra 
hrá hlavnú úlohu v semestri, a preto potrebuje dosiahnuť širokú zhodu medzi rôznymi 
inštitúciami;

4. pripomína, že vzhľadom na svoju dôležitosť, by Komisia pred prijatím ročného prieskumu 
rastu mala konzultovať Parlament; v tejto súvislosti sa domnieva, že Parlament by mal 
vyzvať Komisiu, aby rokovala o všeobecných usmerneniach ex ante ešte pred ukončením 
a zverejnením ročného prieskumu rastu;

5. konštatuje, že hospodársky dialóg by mal mať za cieľ posilnenie demokratickej legitimity 
postupu pomocou náležitej parlamentnej kontroly prípravy a ďalších opatrení v súvislosti 
s ročným prieskumom rastu a osobitnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny; domnieva 
sa, že pri kľúčových momentoch európskeho semestra by sa mal využiť hospodársky 
dialóg, konkrétne na začiatku cyklu, predtým, ako je publikovaný ročný prieskum rastu, a 
krátko po jeho publikácii, predtým, ako Rada príjme osobitné odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, a na konci procesu, potom, ako Európska rada schválila osobitné odporúčania pre 
jednotlivé krajiny;

6. domnieva sa, že krátko po publikácii ročného prieskumu rastu by mal Parlament naznačiť 
svoju podporu alebo odmietnutie politických priorít a cieľov prostredníctvom hlasovania v 
pléne;

7. vyjadruje presvedčenie, že v záujme posilnenia úlohy a postavenia Parlamentu pri 
určovaní programu treba na začiatku každého päťročného volebného mandátu zvážiť 
možnosť prípravy dokumentu viacročných politických priorít;

8. opätovne zdôrazňuje potrebu plne začleniť Parlament do koordinácie hospodárskej 
politiky aj do rozhodovaní, ktoré majú za cieľ podporiť tvorbu pravej hospodárskej a 
menovej únie a podporovať nevyhnutné kroky smerom k úplnej bankovej, hospodárskej, 
fiškálnej a politickej únii, aby sa zvýšila legitimita rozhodnutí, ktoré ovplyvnia všetkých 
občanov;
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9. z tohto hľadiska opätovne pripomína, že európsky semester v žiadnom prípade nesmie 
ohroziť privilégiá Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov;

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

11. 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;

12. oceňuje dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými zástupcami a víta 
organizáciu medziparlamentného týždňa o európskom semestri na konci januára 2013;

13. vyjadruje názor, že Európsky parlament je vhodným miestom pre dialóg a spoluprácu 
medzi národnými parlamentmi a európskymi inštitúciami; zastáva názor, že Komisia a 
Rada by sa mali tiež zúčastňovať na týchto medziparlamentných schôdzach;

14. zdôrazňuje, že okrem zabezpečenia spolupráce medzi parlamentmi je tiež nevyhnutné 
vyvinúť väčšie úsilie o komunikáciu s občanmi a ich aktívne zapojenie do tohto procesu, 
aby sa zvýšila legitimita a posilnila zodpovednosť na národnej úrovni;

15. znovu opakuje, že pre zachovanie dôveryhodnosti ročného prieskumu rastu a celého 
procesu európskeho semestra musí Rada vysvetliť svoje dôvody, ak sa odmietne riadiť 
odporúčaniami Komisie založenými na ročnom prieskume rastu; víta zásadu „dodržuj 
alebo vysvetli“, ktorú zaviedol balík šiestich legislatívnych návrhov vzhľadom na 
osobitné odporúčania pre jednotlivé krajiny, podľa ktorých je Rada verejne zodpovedná za 
všetky zmeny, ktoré predloží k návrhom Komisie, a preto zastáva názor, že táto zásada by 
sa mala v praxi posilniť;

16. pripomína, že 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;

17. žiada medziinštitucionálnu dohodu medzi Parlamentom, Komisiou a Radou, aby sa 
zlepšila demokratická kontrola a zodpovednosť počas procesu európskeho semestra;

18. poveruje svojho predsedu, aby predložil na jarnom zasadnutí Európskej rady ročné 
usmernenia pre rast zmenené a doplnené Európskym parlamentom, a domnieva sa, že 
Parlament by mal byť zastúpený na jarnom zasadnutí Rady a zapojený do prípravy 
záverov Rady.


