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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o finančnej, hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, 
ktoré treba prijať (záverečná správa) 
(2010/2242(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie zo 7.októbra 2009 o vytvorení, úlohách, početnom zložení 
a dĺžke mandátu osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu (výbor 
CRIS), prijaté v súlade s článkom 184 rokovacieho poriadku1,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 16. júna 2010 týkajúce sa predĺženia mandátu výboru 
CRIS do 31. júla 2011,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (priebežná správa)2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o inovačnom financovaní na celosvetovej 
a európskej úrovni3,

– so zreteľom na súčasný legislatívny program Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zmenu 
zmluvy, hospodársku správu, Akt o jednotnom trhu a energetické politiky,

– so zreteľom na závery vypracované na základe návrhov Osobitného výboru pre politické 
výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie (SURE) týkajúcich sa 
nového viacročného finančného rámca,

– so zreteľom na príspevky týchto komôr národných parlamentov/národných parlamentov:
rakúskej Spolkovej rady, Senátu a Poslaneckej snemovne belgického parlamentu, 
bulharského Národného zhromaždenia, Senátu Českej republiky, dánskeho parlamentu 
(Folketinget), fínskeho parlamentu (Eduskunta), Nemeckého spolkového snemu, gréckeho 
parlamentu (Vouli Ton Ellinon), maďarského Národného zhromaždenia, talianskej 
Snemovne poslancov, lotyšského parlamentu (Saeima), litovského parlamentu (Seimas), 
parlamentného zhromaždenia Portugalskej republiky, Národného zhromaždenia 
Slovinskej republiky, švédskeho parlamentu (Riksdagen) a Snemovne lordov a Dolnej 
snemovne Spojeného kráľovstva,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (A7-0000/2011),

A. keďže sociálne náklady spojené s krízou sú vysoké vzhľadom na to, že zamestnanosť 
v EÚ klesla o 1,8 %, v dôsledku čoho prišlo o prácu 23 miliónov ekonomicky aktívnych 
osôb (9,6 % z celkovej ekonomicky aktívnej populácie), miera nezamestnanosti 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2009)0025.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0376.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0080.
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u mladých dosiahla 21 %, vyhliadky v súvislosti s nárastom úrovne zamestnanosti 
ostávajú nejasné a 17 % občanov EÚ hrozí riziko upadnutia do chudoby,

B. keďže zmeny v krajinách južného Stredozemia možno vnímať ako dôsledok prepojenia 
hospodárstiev a keďže nám slúžia ako pripomienka hodnoty demokracie,

C. keďže tri roky po krachu banky Lehman Brothers reforma finančných trhov ešte stále 
nesplnila svoj cieľ, ktorým by malo byť financovanie dlhodobých investičných potrieb 
a vytváranie pracovných miest, a reforma správy ekonomických záležitostí sa 
v nedostatočne účinnej miere zamerala na nerovnováhy na svetovej a európskej úrovni,

D. keďže priemerný ročný nárast produkcie do roku 2013 sa odhaduje na približne 4,8 % 
HDP a keďže v priebehu nasledujúceho desaťročia bude tento nárast pravdepodobne 
podstatne nižší než nárast za posledných 20 rokov,

E. keďže kríza poukazuje na nedostatok dôvery, sebavedomia a vízie v rámci EÚ,

F. keďže v uznesení z 20. októbra 2010 sa jasne uvádza, že v súčasnosti sú potrebné jasné 
stratégie, spoločne dohodnuté a financované dlhodobé politické ciele, ktoré poskytujú 27 
členským štátom pridanú hodnotu, ako aj rozhodnutia politických predstaviteľov 
prijímané v prospech občanov a spolu s nimi,

I. Európsky štátny dlh a kríza eura vrátane vzájomného vydávania štátnych dlhopisov 
a eurodlhopisov

1. pripomína trojuholníkovú schému vzájomne prepojených zraniteľností: finančná kríza 
vyvolala výrazné zvýšenie štátnych dlhov, v dôsledku ktorého nastalo napätie na trhoch so 
štátnymi dlhopismi;

2. zdôrazňuje, že znižovanie štátneho dlhu Grécka, Írska, Portugalska a Španielska 
úverovými ratingovými agentúrami viedlo k zvýšeným špekuláciám a neochote investorov 
podstupovať riziko, v dôsledku čoho sa financovanie trhu na udržateľnej úrovni stalo 
nedostupným pre Grécko a Írsko a vznikla potreba poskytnúť finančnú pomoc v rámci 
programov EÚ – MMF;

3. poznamenáva, že dvojstranné alebo mnohostranné prístupy členských štátov predstavujú 
hrozbu pre hospodársku integráciu a víta zásadu európskeho semestra v rámci koordinácie 
hospodárskej politiky; 

4. zdôrazňuje skutočnosť, že kríza štátneho dlhu poukázala na riziká nerovnováhy v rámci 
Európy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty EÚ vystupovali jednotne, aby sa 
vytvorila spoločná európska daňová politika pri súčasnom zabezpečení dostatočného 
rozpočtu EÚ a aby sa zaviedli vhodné ustanovenia na zabezpečenie riadenia krízy 
a hospodárskeho a daňového zbližovania; 

5. uznáva úsilie o konsolidáciu rozpočtu a štrukturálne reformy, ktoré vykonávajú vysoko 
zadlžené členské štáty; 

6. vyzýva na prijatie balíka komplexných, sociálne inkluzívnych a ucelených reforiem 
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zameraných na riešenie základných príčin krízy verejného dlhu, ako aj na vytvorenie 
európskej štátnej pokladnice s cieľom posilniť hospodársky pilier hospodárskej a menovej 
únie; okrem toho vyzýva, aby sa vždy, keď je to nevyhnutné, prijali opatrenia na 
prekonanie súčasného nedostatku konkurencieschopnosti prostredníctvom vhodných 
štrukturálnych reforiem, ako aj vyvážených verejných výdavkov; zdôrazňuje, že členské 
štáty potrebujú návrat k udržateľným verejným financiám;

7. vyzýva na vydávanie eurodlhopisov, ktoré podporujú integráciu trhov, zvýšenie platobnej 
schopnosti a zníženie úverových nákladov; zdôrazňuje, že eurodlhopisy by mohli spolu 
s koordinovanými štrukturálnymi reformami podporiť dodržiavanie Paktu o stabilite 
a raste, ako aj väčšiu stabilitu kapitálových trhov a myšlienku, že euro by mohlo 
predstavovať globálne „bezpečné útočisko“; pripomína, že spoločné vydávanie 
eurodlhopisov si vyžaduje ďalšie úsilie o dosiahnutie spoločnej hospodárskej a daňovej 
politiky a malo by sa uskutočniť tak, aby bolo prínosom pre všetky zúčastnené členské 
štáty i eurozónu ako celok;

8. navrhuje preto, aby sa vydávanie eurodlhopisov obmedzilo na úroveň zadlženosti 60 % 
HDP v rámci spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti ako hlavný štátny dlh a aby sa 
spájalo s opatreniami na zníženie štátneho dlhu na túto úroveň; navrhuje, aby hlavným 
cieľom eurodlhopisov bolo zníženie štátneho dlhu a zabránenie morálnemu riziku; 

9. poznamenáva, že existuje politická dohoda o revízii článku 125 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) s cieľom zmeniť do roku 2013 dočasný systém Európskeho 
nástroja finančnej stability na stály európsky stabilizačný mechanizmus; požaduje zmenu 
zmluvy v záujme umožniť neskoršiu premenu európskeho stabilizačného mechanizmu na 
európsku dlhovú agentúru;

II. Celková nerovnováha a riadenie na celosvetovej úrovni

10. pripomína, že USA a Čína prispievajú v najväčšej miere ku globálnej nerovnováhe, 
a vyzýva Čínu, aby sa stala aktívnym účastníkom systému globálneho hospodárskeho 
riadenia;

11. zdôrazňuje, že obnovenie rovnováhy celosvetového dopytu si vyžaduje asymetrický 
prístup: krajiny s vysokými vonkajšími prebytkami (napr. Čína) musia diverzifikovať 
hnacie sily rastu a posilniť vnútorný dopyt, zatiaľ čo krajiny s vysokým deficitom (napr. 
USA) musia zvýšiť domáce úspory a dokončiť štrukturálne reformy;

12. podporuje G20 v jej úsilí o reguláciu trhov s derivátmi poľnohospodárskych komodít;
vyzýva Komisiu, aby riešila problém cenových výkyvov na trhoch s poľnohospodárskymi 
výrobkami a bojovala proti prehnaným špekuláciám;

13. pripomína dôležitosť surovín pre Európsku úniu a význam potravinovej bezpečnosti 
a stability cien potravín pre rozvojové krajiny, ako aj inflačné tlaky, ktoré sa tým 
vytvárajú na celom svete;

14. požaduje lepšiu reguláciu swapov na úverové zlyhanie;

15. berie na vedomie tendenciu poskytovať veľmi vysoký objem súkromných investícií 
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rozvíjajúcim sa hospodárstvam, pričom sa odhaduje, že výška prichádzajúcich investícií 
dosiahne v roku 2011 1 bilión USD; zdôrazňuje potrebu predísť vytváraniu špekulácií 
prostredníctvom kontroly toku globálneho kapitálu a dohľadu nad ním, ako aj 
uprednostnením makroekonomických cieľov pred finančnou stabilitou;

16. berie na vedomie opätovnú koncentráciu aktérov na finančných trhoch, ako to ukazuje 
zlúčenie Deutsche Börse s NYSE Euronext, a zdôrazňuje, že riziká spojené s novými 
špekulatívnymi presunmi vytvárajú nevhodné podmienky pre dlhodobé financovanie;

17. zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ má vyrovnaný bežný účet a neprispieva ku globálnym 
nerovnováham, ale výrazne by ju ovplyvnila nesprávna úprava celosvetovej nerovnováhy 
prostredníctvom znehodnotenia amerického dolára; poznamenáva, že EÚ musí v úzkej 
spolupráci s USA koordinovať svoje politiky v oblasti obchodu a menovej nerovnováhy, 
aby sa zabránilo rýchlemu znehodnoteniu amerického dolára;

18. zdôrazňuje, že EÚ musí vyriešiť niekoľko otázok, aby zlepšila svoju úlohu globálneho 
aktéra, a to: slabý vnútorný rast a nárast zamestnanosti, zvýšenie vnútorných nerovnováh 
v dôsledku rozšírenia vnútorného trhu a hospodárskej a menovej únie, ťažkosti pri 
opätovnom získavaní konkurencieschopnosti a dosahovaní zbližovania a nedostatočnú 
politickú váhu na medzinárodnej úrovni;

19. pripomína, že EÚ musí vystupovať jednotne a celosvetovo presadzovať demokraciu, 
ľudské práva, dôstojné pracovné podmienky, dobrú správu, udržateľný rozvoj 
a spravodlivý obchod v súlade so svojím vnútorným programom, ako aj bojovať proti 
korupcii, daňovým podvodom a daňovým rajom;

20. pripomína, že trvá na tom, aby sa vykonala ďalekosiahla reforma celosvetovej 
hospodárskej a finančnej správy s cieľom podporiť transparentnosť a zodpovednosť 
a zabezpečiť súdržnosť medzi politikami medzinárodných hospodárskych a finančných 
inštitúcií; žiada začlenenie brettonwoodskych inštitúcií do systému OSN, v rámci ktorého 
by mali spolupracovať s WTO, MOP a so svetovou environmentálnou organizáciou, ktorú 
je potrebné založiť;

21. žiada premenu skupiny G20, ktorá predstavuje 85 % svetového HDP, na novú Radu pre 
hospodársku bezpečnosť; ďalej žiada, aby sa uskutočnila reforma MMF a aby sa mu 
poskytlo viac finančných prostriedkov s cieľom posilniť jeho úlohu pri hospodárskom 
a finančnom dohľade nad jeho členmi a vytvoriť tak dôveryhodnú záchrannú sieť pre 
riešenie otázky globálnej nerovnováhy;

22. požaduje zavedenie nových pravidiel finančnej pomoci:

– reformovaný MMF by mohol vystupovať ako posledný poskytovateľ finančnej 
pomoci na svetovej úrovni a mohol by potláčať potrebu jednotlivých krajín 
nahromadiť devízové rezervy, ak by sa posilnila jeho schopnosť poskytovať 
krátkodobú likviditu a pevnejšie finančné záchranné siete;

– rozvojové ciele tisícročia: súčasná kríza poukázala na potrebu vytvoriť stimuly pre 
finančné trhy, aby sa zamerali na dlhodobé investície a trvalo udržateľný rozvoj;
finančná úloha mnohostranných bánk pre rozvoj by sa mala aktualizovať a zlepšiť 
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v reakcii na zvýšené požiadavky rozvojových krajín o poskytnutie finančných 
prostriedkov; podstatná časť príjmov z dane za finančné transakcie by sa mala odložiť 
na financovanie rozvojových cieľov tisícročia;

III.Smerom k novému menovému systému

23. pripomína, že menová vojna by mohla zmariť akékoľvek snahy občanov EÚ v rámci 
reakcie na potrebu znížiť štátny dlh a pri zapájaní sa do štrukturálnych reforiem; 
pripomína, že pravidlá mnohostranného obchodného systému (WTO) sa nevzťahujú na 
kapitálové toky a nie sú prepojené s mnohostranným menovým systémom;

24. uznáva celosvetové obavy týkajúce sa fungovania medzinárodného menového systému 
a vyzýva na bezodkladné dosiahnutie významného pokroku; požaduje preto vytvorenie 
nového medzinárodného menového systému so zameraním na zabezpečenie systematickej 
a komplexnej makroekonomickej spolupráce a udržateľného a vyrovnaného globálneho 
rastu; 

25. zdôrazňuje, že medzinárodný menový systém by sa mal okrem iného zamerať na: 

– výmenné kurzy: prvým krokom by bola realizácia politík, ktoré umožnia postupné 
prispôsobovanie výmenných kurzov základným hospodárskym a sociálnym 
podmienkam; 

– rezervnú menu: bolo by potrebné uskutočniť reformu medzinárodného systému 
rezervnej meny, aby sa zabránilo vytváraniu rezerv vedúcich k celosvetovej 
nerovnováhe; súčasný medzinárodný systém rezervnej meny by sa mohol postupne 
nahradiť mnohostranným systémom (menový kôš zahŕňajúci euro, osobitné práva 
čerpania i meny kľúčových rozvíjajúcich sa trhov, ako sú čínsky jen či brazílsky reál);

– kapitálové toky: mnohostranný systém pravidiel by sa mal prispôsobiť s cieľom 
podporiť dlhodobé pohyby kapitálu, uľahčiť bežné odlevy kapitálu a zabrániť  
ničivým účinkom na rozdrobené trhy s cennými papiermi, ako aj zabezpečiť 
transparentné, otvorené a hladké fungovanie trhov so štátnymi dlhopismi;

26. okrem toho žiada, aby sa z dlhodobého hľadiska zvážila možnosť zavedenia celosvetovej 
rezervnej meny na základe rozvoja a zmeny osobitných práv čerpania a MMF;

IV. Zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti EÚ, vykonávanie stratégie EÚ 2020 
prostredníctvom posilnenia inovácií a dlhodobých investícií do vytvárania 
pracovných miest a rastu

Konkurencieschopnosť, zbližovanie a stratégia EÚ 2020

27. žiada, aby sa pri vymedzovaní obsahu európskeho semestra plne a dôsledne zohľadnili 
stratégia EÚ 2020 a všetky vnútorné nerovnováhy v rámci EÚ;

28. zdôrazňuje, že úspech stratégie EÚ 2020 závisí od zodpovedného prístupu členských 
štátov, národných parlamentov a sociálnych partnerov; pripomína význam intenzívneho 
sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v rámci stratégie EÚ 2020, ako aj 
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podpory skutočného európskeho sociálneho dialógu o makroekonomických politikách 
a opatreniach;

29. zdôrazňuje, že fiškálnu konsolidáciu musia sprevádzať strednodobé a dlhodobé ciele, ako 
sú ciele vymedzené v stratégii Európa 2020, najmä pokiaľ ide o boj proti nezamestnanosti 
a chudobe, ako aj investovanie do infraštruktúr a znalostnej ekonomiky; poznamenáva, že 
rôzne politiky na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ by mali poskytnúť súdržnú podporu 
stratégii a že samotná rozpočtová disciplína nevyrieši všetky problémy;

30. berie na vedomie problémy vyplývajúce z krízy i výrazný pokles hospodárskej aktivity 
a miery rastu, spôsobené značným nárastom štrukturálnej a dlhodobej nezamestnanosti 
a poklesom miery verejných a súkromných investícií, ako aj rastúcou konkurenciou 
rozvíjajúcich sa hospodárstiev;

31. uznáva, že na prekonanie súčasnej nerovnováhy v rámci EÚ nebude postačovať jednotný 
prístup a že na to, aby bola koordinácia hospodárskej politiky účinná, sa budú musieť 
zohľadniť východiská jednotlivých hospodárstiev EÚ;

32. požaduje väčší súlad a dopĺňanie medzi vnútroštátnymi rozpočtami a rozpočtom EÚ; 
zastáva názor, že nasledujúci finančný rámec sa musí zamerať na kľúčové prioritné oblasti 
stratégie EÚ 2020 a jeho cieľom by malo byť zvýšenie úrovne výdavkov EÚ, najmä 
pokiaľ ide o financovanie hlavných iniciatív v oblastiach, v ktorých má EÚ spoločné 
právomoci s členskými štátmi a ktoré môžu poskytnúť značnú európsku pridanú hodnotu; 

33. zdôrazňuje, že poľnohospodárska politika i politika súdržnosti musia zohrávať kľúčovú 
úlohu pri podpore stratégie EÚ 2020; domnieva sa, že vykonávanie stratégie EÚ 2020 by 
malo zahŕňať rôzne aspekty, ako napríklad zosúladenie vnútroštátnych rozpočtov 
a rozpočtu EÚ, a to vrátane SPP a Kohézneho fondu, napríklad zaručením spravodlivého 
rozdelenia zdrojov medzi regióny, ako aj vzdelávanie, inovácie či výdavky na výskum 
a rozvoj;

34. okrem toho pripomína, že stratégia EÚ 2020 bude dôveryhodná len vtedy, ak sa jej 
poskytnú primerané finančné zdroje, a preto podporuje:

– konzistentné závery budúceho viacročného finančného rámca a rozpočet EÚ zameraný 
na politiky, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov stratégie EÚ 2020;

– rozdelenie prostriedkov EÚ na základe ich hospodárskej a sociálnej účinnosti; 
prostriedky, ktoré nevyužijú členské štáty, by sa mali použiť na verejné investície do 
infraštruktúr, vzdelávania, inovácií a projektov v oblasti výskumu a rozvoja na úrovni 
EÚ;

– poskytovanie technickej pomoci s cieľom zlepšiť využívanie prostriedkov a
efektívnu realizáciu investičných projektov;

– ďalší rozvoj a optimálne využívanie inovačných finančných opatrení; 

– opatrenia na zabezpečenie dostupnosti výrazne vyššieho objemu rizikového kapitálu 
súvisiaceho s dlhodobými investíciami; 
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– opatrenia na zabezpečenie ľahšieho prístupu k finančným prostriedkom; 

– ľahší prístup k finančným prostriedkom a menej byrokracie pre MSP; 

Energetické politiky a vnútorný trh

35. považuje vytvorenie Európskeho energetického spoločenstva, predovšetkým v jeho 
vonkajšom rozmere, ako aj Akt o jednotnom trhu za kľúčové politické iniciatívy, ktoré 
podporujú východiská cieľov stratégie EÚ 2020 a hlavné iniciatívy; zdôrazňuje, že kríza 
jasne poukázala na význam posilnenia priemyselného základu EÚ a inovačného 
potenciálu prostredníctvom uľahčenia prístupu na trh a mobility, ako aj boja proti 
sociálnej a územnej fragmentácii v celej EÚ; 

36. pripomína, že prístup k energii a surovinám a ich účinné využívanie prispieva 
k zabezpečeniu konkurencieschopnosti EÚ; 

Migrácia

37. zdôrazňuje, že významné revolúcie v našich susedných regiónoch i demografický vývoj 
v EÚ si vyžadujú spoločnú migračnú politiku; zdôrazňuje, že väčšiu mobilitu práce treba 
podporiť poskytnutím rovnakých zamestnaneckých a sociálnych podmienok všetkým 
pracovníkom, a to spolu s možnosťou prenosu dávok sociálneho zabezpečenia 
a dôchodkových dávok;

MSP, inovácie, výskum a vývoj

38. odporúča, aby Komisia podporila a uľahčila spravodlivejšie financovanie MSP buď 
prostredníctvom rizikového kapitálu alebo upísaním akcií a nespoliehaním sa iba na 
zadlženie, a to predovšetkým v prípade vyspelých spoločností, ktoré veľmi potrebujú 
kapitál na výskum a vývoj;

39. naliehavo žiada, aby sa Európskej investičnej banke/Európskemu investičnému fondu 
(EIB/EIF) poskytla vedúca úloha pri uvoľňovaní prostriedkov pre MSP prostredníctvom 
zlepšených a jasnejších postupov, aby mohli MSP ľahko získať prístup k prostriedkom; 
odporúča, aby EIB/EIF plnili úlohu filtra, pričom sa zamerajú na vhodné prioritné 
odvetvia v rámci stratégie EÚ 2020, ako aj úlohu školiteľa pre vybrané skupiny MSP, 
pričom sa zapoja do diskusií s bankami a ich skupinami pre riadenie rizika s cieľom 
pomôcť MSP pri získavaní dlhodobých pôžičiek;

40. zdôrazňuje, že ďalšia generácia programov finančnej podpory EÚ musí systematicky 
podporovať MSP v rámci vnútorného trhu a na svetovej úrovni; 

Zdaňovanie

41. zdôrazňuje, že hospodárska a menová únia i vnútorný trh si vyžadujú výraznejší pokrok 
smerom k daňovej harmonizácii; podporuje Komisiu v jej úsilí o boj proti škodlivej 
daňovej súťaži, daňovým únikom alebo daňovým podvodom a daňovým rajom v EÚ i na 
medzinárodnej úrovni, s cieľom zlepšiť systémy výberu daní a zaviesť spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb; víta stratégiu v oblasti DPH, ktorú 
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má predložiť Komisia a ktorej cieľom je nájsť systém odolný voči podvodom;

42. domnieva sa, že v súčasnom kontexte, keď členské štáty potrebujú konsolidovať svoje 
rozpočty, je takýto postup rozhodujúci; poznamenáva, že daňová súťaž je prijateľná len 
vtedy, ak neohrozuje schopnosť členských štátov poberať príjmy, ktoré právom 
očakávajú; 

43. domnieva sa, že pri rozdeľovaní prostriedkov EÚ by sa mala zohľadniť daňová stratégia 
členských štátov a ich ochota spolupracovať v boji proti daňovým únikom a pri 
presadzovaní daňovej harmonizácie;

Zamestnanosť

44. zdôrazňuje, že nové a lepšie pracovné miesta sú základným predpokladom na dosiahnutie 
spravodlivého, ekologického a inteligentného rastu, a preto požaduje:

– vytvorenie nových pracovných miest v odvetviach založených na inováciách, 
výskume a vývoji, ako je odvetvie energetiky a environmentálne odvetvie; 

– opatrenia na zvýšenie účasti žien a starších pracovníkov na trhu práce a zníženie 
miery nezamestnanosti u mladých ľudí;

– rozvoj pracovných príležitostí a programov sociálneho začlenenia pre 
najzraniteľnejšie skupiny;

– udržateľné a vysokokvalitné pracovné miesta s dôstojným príjmom v
poľnohospodárskych a vidieckych oblastiach; 

45. domnieva sa, že je stále potrebné riešiť otázku správy podnikov, pokiaľ ide o podnety na 
riadenie v prospech dlhodobých investícií a vytvárania pracovných miest; navrhuje, aby 
podniky, ktoré zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a ktorých ročný obrat je viac ako 
50 miliónov EUR, vypracovali výročnú hodnotiacu správu o podnikovej sociálnej 
zodpovednosti;

Stratégia v oblasti vzdelávania 

46. poukazuje na význam reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy v záujme 
posilnenia zručností a schopností občanov potrebných na zabezpečenie vyššej miery 
zamestnanosti, produktivity, rastu a konkurencieschopnosti; poznamenáva, že do roku 
2020 si bude vysokú alebo strednú úroveň zručností vyžadovať 85 % pracovných miest, 
pričom podiel pracovných miest pre nízkokvalifikovaných pracovníkov v tom istom 
období poklesne na 15 %;

47. navrhuje vytvoriť európsky projekt v oblasti celoživotného vzdelávania vo forme verejno-
súkromných partnerstiev, a to na európskej úrovni a podľa vzoru programu Erasmus, 
v záujme koordinácie verejno-súkromných partnerstiev na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni; zastáva názor, že takýto projekt by mal zahŕňať skupiny univerzít, odvetvie 
priemyslu, finančné trhy a MSP a mal by poskytnúť pracovníkom vrátane zraniteľných 
skupín, ako sú ženy, mladí ľudia a starší pracovníci, ako aj pracovníci na dobu určitú či 
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migrujúci pracovníci, prístup k odbornej príprave, najmä v oblasti prenosných zručností 
v rámci znalostnej ekonomiky; 

48. dôrazne podporuje zvýšenie počtu študentov v Európe znížením prekážok ich mobility, 
posilnením vzťahov medzi akademickým a podnikateľským prostredím a podporou 
podnikateľského ducha v spoločnostiach; navrhuje zaviesť európske štipendium v oblasti 
inovácií, ktoré by malo prispieť k posilneniu schopností a zručností používaných 
v odvetviach zameraných na inovácie, pričom umožní vytvorenie sietí a zavedenie 
spolupráce na úrovni EÚ;

49. podporuje žiadosť Európskeho združenia univerzít o zvýšenie verejných investícií do 
vysokoškolského vzdelávania na úroveň 3 % HDP; domnieva sa, že tento cieľ si vyžaduje 
kvalitatívne vyhodnotenie takýchto výdavkov v rámci posudzovania Paktu o stabilite 
a raste;

V. Prehodnotenie EÚ: prekročenie rámca európskeho hospodárskeho riadenia

50. zdôrazňuje, že Európska únia sa nachádza na križovatke: buď sa členské štáty rozhodnú 
spojiť svoje snahy s cieľom posilniť integráciu alebo stagnácia na úrovni rozhodovania 
a rozdiely na hospodárskej úrovni povedú k možnému zlyhaniu EÚ; 

51. požaduje silnejšiu politickú úniu, v rámci ktorej budú inštitúcie Únie zohrávať 
významnejšiu úlohu pri tvorbe a koordinácii spoločných politík;

52. zdôrazňuje, že hospodárske riadenie spolu so zbližovaním hospodárskych, daňových 
a sociálnych politík sa musia uskutočňovať s použitím metódy Spoločenstva a musia ich 
riadiť inštitúcie Únie;

53. domnieva sa, že nové právne predpisy týkajúce sa Európskeho výboru pre systémové 
riziká (ESRB) a troch európskych orgánov dohľadu sú prvým krokom správnym smerom, 
ale je presvedčený, že na zabezpečenie priameho dohľadu na úrovni EÚ nad systémovými 
inštitúciami, ako sú subjekty s vysokým pákovým účinkom, je potrebné dosiahnuť ďalší 
pokrok; poukazuje na potrebu poskytnúť novým agentúram ľudské a finančné zdroje, 
ktoré zodpovedajú ich povinnostiam; 

54. domnieva sa, že okrem dohľadu zameraného na zabezpečenie finančnej stability treba 
vzhľadom na makroekonomické výzvy a ciele zaistiť i dohľad nad potenciálnymi 
špekulatívnymi bublinami a optimálne využívanie kapitálu a že je potrebné, aby sa ako 
nástroj na tento účel je použila aj daňová politika;

55. žiada Komisiu, aby predložila návrhy na reguláciu štruktúry finančných trhov, ktorých 
veľkosť môže ohroziť schopnosť regulačných orgánov odolávať ich požiadavkám, 
a vyzýva orgány dohľadu, aby kontrolovali činnosť týchto trhov; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosť rozlišovania medzi investičnými a depozitnými bankami;

56. zdôrazňuje, že riešenie krízy štátneho dlhu a posilnenie konkurencieschopnosti a solidarity 
EÚ a zbližovania krajín Únie si vyžaduje prenos právomocí a výdavkov na Úniu;

57. dospel k záveru, že EÚ musí spraviť obrovský krok vpred s cieľom posilniť politickú úniu 
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a hospodársku integráciu, a to zabezpečením správneho pomeru medzi menovou úniou 
a spoločným rozpočtom EÚ vo výške 5 až 10 % HDP Únie a príslušného zníženia 
vnútroštátnych rozpočtov v záujme zaistenia daňovej neutrality pre občanov pri 
nahrádzaní vnútroštátnych politík (napr. v oblasti zahraničných vecí a bezpečnostnej 
politiky, v odvetví energie a dopravy, v oblasti rozvojovej spolupráce a výskumu 
a vývoja);

58. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi hospodárskymi a sociálnymi 
politikami, a to i posilnením a inštitucionalizáciou úlohy makroekonomického sociálneho 
dialógu;

59. pripomína, že legitímnosť Európskej únie vychádza z demokratických hodnôt, ktoré Únia 
presadzuje, cieľov, ktoré sleduje, a právomocí a nástrojov, ktorými disponuje; zastáva 
názor, že posilnenie európskej hospodárskej integrácie a zabezpečenie stability eurozóny 
a Únie ako celku si vyžaduje ďalšie zmeny v týchto oblastiach: vonkajšie zastúpenie 
eurozóny; hlasovanie kvalifikovanou väčšinou o dani z príjmu právnických osôb a boji 
proti daňovým únikom; vzájomné vydávanie štátnych dlhopisov a eurodlhopisov; úverová 
kapacita EÚ; lepšia rovnováha medzi hospodárskymi a sociálnymi politikami; vlastné 
zdroje pre rozpočet EÚ a úloha národných parlamentov a Európskeho parlamentu;

60. žiada, aby sa Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
pretransformovala na európske energetické spoločenstvo, ktoré bude zodpovedné za tieto 
otázky: nové možnosti výroby elektrickej energie, energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetická účinnosť, prenosové siete, skladovacie zariadenia a bezpečnosť dodávok 
energie, rokovania s tretími krajinami a poskytovanie univerzálnych služieb za dostupné 
ceny; 

61. domnieva sa, že pri súčasnom vykonávaní zmien v zmluve v súvislosti so zavedením 
stabilizačného mechanizmu by sa mali tieto navzájom prepojené otázky riešiť v rámci 
dohovoru v súlade s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii;

62. domnieva sa, že v opačnom prípade bude potrebné pristúpiť k posilnenej spolupráci podľa 
článku 329 ZFEÚ s cieľom umožniť demokratické a účinné fungovanie eurozóny;

63. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, predsedovi 
Európskej rady, predsedovi Euroskupiny, Európskej centrálnej banke, Hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj 
sociálnym partnerom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mandát a predĺženie mandátu

Rozhodnutím zo 7. októbra 2009 Európsky parlament vytvoril Osobitný výbor pre finančnú, 
hospodársku a sociálnu krízu (CRIS).

20. októbra 2010 prijal Európsky parlament svoje uznesenie o finančnej, hospodárskej 
a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú prijať na základe 
správy v polovici obdobia vypracovanej výborom CRIS a prijatej 29. septembra 2010.

Ukončenie mandátu osobitného výboru v strede finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy by 
však budilo dojem, že Európsky parlament považuje krízu za vyriešenú, zatiaľ čo finančné 
trhy ešte zďaleka nie sú stabilizované a občania a podniky sa stále boria so zvyšujúcimi sa 
hospodárskymi a sociálnymi hrozbami. Finančná, hospodárska a sociálna kríza v rokoch 2007 
až 2009 výrazne ohrozovala súčasný systém riadenia hospodárskej a menovej únie. EÚ bola 
svedkom najvážnejšej hospodárskej a sociálnej krízy od svojho založenia, ako aj nevídaného 
a závažného ohrozenia stability eura s vážnymi dôsledkami pre hospodársku a sociálnu 
stabilitu a súdržnosť EÚ. V najhoršom prípade nešlo o nič iné ako o zjavné ohrozenie 
hospodárskej a menovej únie, vnútorného trhu a sociálneho základu Európskej únie.
Tieto zistenia a otázky sa uviedli v správe v polovici obdobia. Doterajšia činnosť výboru 
CRIS nám umožnila získať dôkladné a ucelené pochopenie krízy, vyvodiť závery 
a vypracovať dôležité odporúčania. Otázky týkajúce sa verejných investícií a daňovej politiky 
boli jednými z našich kľúčových priorít a zistenia v tejto veci bolo treba rozvinúť – pokiaľ ide 
o rozpočet EÚ – v rámci Osobitného výboru pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 (SURE).
Vzhľadom na vyššie uvedené malo predĺženie mandátu osobitného výboru CRIS za cieľ: 

– vypracovanie odporúčaní v súvislosti s modelom udržateľného rastu EÚ ako doplnku 
k odporúčaniam výboru CRIS, ktoré už Európsky parlament prijal. Uvedený Osobitný výbor 
pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 
by mal následne zohľadniť tieto dodatočné odporúčania.

– vytvorenie mechanizmov a vypracovanie koordinovaných politík v záujme prekonania krízy 
štátneho dlhu v členských štátoch a zabránenia jej zopakovaniu prostredníctvom riešenia jej 
základných príčin a súčasným podporovaním silného a trvalo udržateľného rastu 
a zamestnanosti. Okrem toho je potrebné ďalšie úsilie o vytvorenie realizovateľného 
mechanizmu EÚ na riadenie krízy a vymedzenie politickej stratégie do budúcnosti, ktorá 
zahŕňa a spája sa s reformou európskeho hospodárskeho riadenia, stratégiou EÚ 2020, 
daňovou politikou a jej dôsledkami na rozpočet, nariadením o rozpočtových pravidlách 
a dohľadom, ako aj reformou globálnej správy a zastúpením EÚ na svetovej scéne;

– vyvinúť úzku spoluprácu s národnými parlamentmi, ktoré bolo treba konzultovať na základe 
správy prijatej v septembri 2010;

Európsky parlament sa preto 16. júna 2010 rozhodol predĺžiť mandát výboru CRIS do júla 
2011.
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Metodika a pracovný program druhého mandátu

1. Odporúčania obsiahnuté v správe v polovici obdobia, ktoré sa majú považovať 
za súčasť acquis a ktorými sa netreba opätovne zaoberať

Hneď potom, ako sa na plenárnej schôdzi prijala správa v polovici obdobia, ktorú vypracoval 
výbor CRIS, sa koordinátori výboru CRIS rozhodli pristupovať k odporúčaniam obsiahnutým 
v tejto správe ako k spoločnej dohode a súčasti acquis, a teda otázkam, ktoré by sa nemali 
znovu otvárať. 

Koordinátori sa rozhodli počas druhého mandátu zamerať na šesť hlavných tém a výmenu 
názorov s národnými parlamentmi a Európskou komisiou.

2. Zameranie sa na šesť hlavných tém a výmenu názorov s národnými parlamentmi 
a Európskou komisiou

Vo výbore sa diskutovalo o týchto šiestich hlavných témach, a to formou výmeny názorov, 
pričom sa vychádzalo z informačných dokumentov, ktoré vypracovali tematické oddelenia EP 
a Európska komisia:

1. Európske štátne dlhy a kríza eura, a to vrátane vzájomného vydávania štátnych 
dlhopisov a eurodlhopisov (20. januára 2011);

2. Celková nerovnováha a riadenie na celosvetovej úrovni (31. januára 2011);
3. Pokrok smerom k novému menovému systému (31. januára 2011);
4. Zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti EÚ, vykonávanie stratégie EÚ 2020 

prostredníctvom posilnenia inovácií a dlhodobých investícií do vytvárania 
pracovných miest a rastu (10. februára 2011); 

5. Financovanie reálneho hospodárstva a Európa s pridanou hodnotou, dlhopisy na 
projekty a daň z finančných transakcií (28. februára 2011);

6. Prehodnotenie EÚ: Prekročenie rámca európskeho hospodárskeho riadenia 
(28. februára 2011);

Verejné rokovania koordinátorov s komisármi

Okrem toho výbor CRIS uskutočnil šesť schôdzí vo forme verejných rokovaní koordinátorov 
s komisárom pre hospodárske a menové veci Joaquinom Almuniom, komisárom pre vnútorný 
trh a služby Michelom Barnierom, komisárom pre dane a colnú úniu, audit a boj proti 
podvodom Algirdasom Šemetom, komisárom pre priemysel a podnikanie Antoniom Tajanim, 
komisárom pre energetiku Güntherom Oettingerom a komisárom pre regionálnu politiku 
Johannesom Hahnom.

3. Stanovenie výmeny názorov s národnými parlamentmi za prioritu

Výmena názorov s národnými parlamentmi sa uskutočňuje formou návštev zástupcov 
parlamentov vo výbore CRIS, návštev v mnohých členských štátoch, zasielania dotazníkov 
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s otázkami týkajúcimi sa krízy národným parlamentom a spoločnej medziparlamentnej 
schôdze.

Návštevy zástupcov národných parlamentov a vyšetrovacích výborov pre finančnú krízu 
v Bruseli

 výmena názorov s predsedom vyšetrovacieho výboru pre finančný systém Janom de 
Witom, Snemovňa reprezentantov, holandský parlament, 27. októbra 2010;

 výmena názorov s Henrim Emmanuellim, predsedom vyšetrovacieho výboru pre 
špekulatívne mechanizmy, ktoré vplývajú na fungovanie hospodárstva, 
a spravodajcom Jeanom-Françoisom Mancelom, Národné zhromaždenie, francúzsky 
parlament, 26. januára 2011;

 vypočutie predsedu amerického vyšetrovacieho výboru pre finančnú krízu (FCIC) 
Phila Angelidesa, 11. apríla 2011;

Návštevy v národných parlamentoch

 návšteva Senátu Českej republiky v Prahe 5. januára 2011;

 návšteva delegácie v portugalskom Republikovom zhromaždení (Assembleia da 
República) v Lisabone 11. až 12. januára 2011;

 návšteva delegácie v španielskej Poslaneckej snemovni (Congreso de los Diputados) 
a španielskom Senáte (Senado) v Madride 12. až 13. januára 2011;

 návšteva delegácie v Dolnej snemovni a Snemovni lordov (parlament Spojeného 
kráľovstva) v Londýne 27. januára 2011;

 návšteva Nemeckého spolkového snemu v Berlíne 8. februára 2011;

 návšteva delegácie v Helénskom parlamente v Aténach 21. až 22. apríla 2011;

V Portugalsku, Španielsku, Spojenom kráľovstve a Grécku sa výbor CRIS stretol aj so 
zástupcami vlád, centrálnych bánk, priemyslu, MSP a sociálnych partnerov.

Spoločná medziparlamentná schôdza so zástupcami národných parlamentov

Hlavnou udalosťou druhého mandátu bola spoločná medziparlamentná schôdza so zástupcami 
národných parlamentov na tému Investície do reálneho hospodárstva: súbor nástrojov pre rast, 
inovácie a súdržnosť, ktorá sa konala 14. marca 2011:

– Európska pridaná hodnota: európske strategické dlhodobé investície v oblasti rastu 
a zamestnanosti
Hlavný prejav: pán Thomas Mirow, prezident Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj
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– Investície do hospodárstva EÚ, zabezpečenie splnenia cieľov stratégie EÚ 2020 
Hlavný prejav: pán Philippe Maystadt, prezident Európskej investičnej banky

Schôdza pokračovala diskusiou počas spoločnej pracovnej večere výborov CRIS a ECON, 
v rámci ktorej vystúpil ako hlavný rečník bývalý predseda Komisie Jacques Delors.


