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NÁVRHY

Rozpočtový výbor navrhuje Hospodářskému a měnovému výboru jako příslušnému výboru, 
aby do své zprávy začlenil tyto připomínky:

1. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepodala žádné nové návrhy na posílení 
demokratizace procesu evropského semestru, která je i nadále naprosto nezbytná a měla 
by být vrcholnou prioritou; bere na vědomí dokument Komise nazvaný „Plán na vytvoření 
prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie – zahájení evropské diskuse“; znovu 
potvrzuje svou výzvu k tomu, aby byl prostřednictvím větší účasti Evropského parlamentu 
i parlamentů členských států a posílené koordinace mezi nimi během všech fází 
evropského semestru (na základě článku 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě 
v hospodářské a měnové unii) vytvořen náležitý vyvážený systém zahrnující kontrolní 
mechanismy za účelem přechodu od současného způsobu provádění evropského semestru, 
který je velmi formální, ke skutečné hospodářské a rozpočtové spolupráci;

2. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise ve svém sdělení nazvaném „Roční analýza 
růstu na rok 2013“ (COM(2012)0750) v patřičné míře nezabývá úlohou rozpočtu EU 
v procesu evropského semestru; lituje zejména toho, že přestože Evropská komise navrhla 
hlavní priority, neposkytla věcné a konkrétní údaje o tom, jak může rozpočet EU 
stimulovat místní, regionální a celostátní politiky a investice, jež byly zahájeny za účelem 
naplnění těchto priorit, jak může napomoci jejich vzniku, působit s nimi ve vzájemné 
součinnosti a doplňovat je;

3. v této souvislosti připomíná, že jedno z meziparlamentních setkání, které bude uspořádáno 
u příležitosti „Týdne Evropského parlamentu k evropskému semestru pro koordinaci 
hospodářských politik“, se bude zabývat „úlohou, kterou rozpočet EU hraje při podpoře 
snahy členských států dosáhnout svých ekonomických cílů dohodnutých v rámci 
evropského semestru: příklad inovací, výzkumu a rozvoje“; žádá Komisi, aby poslancům 
Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů poskytla konkrétní a pravdivé důkazy, 
které přispějí k informované diskusi;

4. je přesvědčen, že financování na úrovni EU může přinést úspory rozpočtům členských 
států, což je třeba zdůraznit; domnívá se, že rozpočet EU má mimořádný význam pro 
podnícení růstu, oživení tvorby pracovních míst a úspěšné snížení makroekonomické 
nerovnováhy napříč Unií a v podstatě také pro dosažení cílů EU-2020; ještě jednou 
vyjadřuje politování nad tím, že se Komise ve svém sdělení o roční analýze růstu touto 
otázkou nezabývala;

5. zásadně odsuzuje postoj, který v rámci vyjednávání o rozpočtu na rok 2013 opětovně 
zaujala Rada, a sice uměle snížit výši prostředků na platby, jež bude mít rozpočet EU 
k dispozici; zdůrazňuje, že postoj ministrů odpovědných za rozpočet snižuje 
důvěryhodnost evropských rozpočtových orgánů tím, že ohrožuje provádění Paktu pro 
růst a zaměstnanost přijatého na zasedání Evropské rady v červnu 2010; opětovně vyzývá 
Radu, aby se s Evropským parlamentem a Komisí dohodla na společném postupu 
zjišťování skutečných potřeb plateb pro naplnění Paktu pro růst a zaměstnanost;
zdůrazňuje naléhavost situace, zejména pokud jde o stěžejní programy Paktu pro růst a 
zaměstnanost, které jsou součástí okruhů 1A a 1B (konkurenceschopnost pro růst a 
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zaměstnanost / soudržnost pro růst a zaměstnanost), a rovněž o rozvoj venkova;

6. žádá Komisi, aby poskytla aktuální informace o současných snahách členských států 
přesměrovat a zrychlit využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU za účelem 
podpory růstu a sociální soudržnosti, zejména pro malé a střední podniky, a boje 
s nezaměstnaností mladých lidí;

7. vyzývá členské státy, aby v plné míře využily dodatečné možnosti financování, které 
nabízí Evropská investiční banka a nový nástroj – projektové dluhopisy; žádá Komisi, aby 
poskytla aktuální informace o pokroku, jehož bylo v tomto směru od přijetí Paktu pro růst 
a zaměstnanost dosaženo;

8. bere na vědomí odhad Komise, podle kterého výše dluhu veřejných a soukromých 
subjektů omezuje rozsah nových činností a investic v členských státech; vyzývá nicméně 
členské státy, aby v rámci snah o konsolidaci nepovažovaly svůj příspěvek do rozpočtu 
EU vycházející z jejich HND za libovolně upravitelnou proměnnou a ani se v rozporu 
s politickými závazky, které učinily na nejvyšší úrovni, nesnažily uměle snížit objem 
výdajů rozpočtu EU určených na podporu růstu; je si však plně vědom ekonomického 
napětí mezi potřebou konsolidovat v krátkodobém výhledu veřejné finance a možným 
zvýšením příspěvku některých členských států vycházejícího z jejich HND v důsledku 
zvýšení prostředků na platby v rozpočtu EU; opakuje proto svou důraznou výzvu, aby 
byla provedena reforma mechanismů financování rozpočtu EU, na níž je třeba se 
dohodnout v rámci jednání o VFR na období 2014–2020, spočívající v tom, že se do roku 
2020 sníží podíl příspěvků členských států do rozpočtu EU, který vychází z HND, o 40 %, 
a napomůže se tak jejich snahám o konsolidaci1;

9. naléhavě žádá Evropskou radu, aby schválila ambiciózní víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020, který EU umožní obnovit růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost 
v celé Evropě, a dosáhnout tak cílů strategie Evropa 2020, jak zdůrazňuje usnesení EP ze 
dne 23. října 20122;

10. připomíná, že evropský rozpočet je v první řadě rozpočtem investičním, 94 % jeho 
celkové výše je znovu investováno v členských státech;

11. je přesvědčen, že ukládání dalších sankcí navíc k těm, o kterých se v současné době 
hovoří v rámci balíčku dvou právních předpisů a které by spočívaly v zavedení 
„makroekonomické podmíněnosti“ do používání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, 
fondu pro rozvoj venkova a námořního a rybářského fondu EU, může jen zhoršit 
problémy členských států, které  již nyní čelí makroekonomickým potížím; znovu 
opakuje, že makroekonomická podmíněnost je nepřijatelná.

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2012)0245.
2 Přijaté texty P7_TA(2012)0360.
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