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Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o evropském semestru pro 
koordinaci hospodářských politik (2011/2071(INI))

Evropský parlament,
– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 121, 126 a 148 Smlouvy o fungování Evropské unie, na Protokol č. 
12 a příslušná ustanovení Protokolů č. 15 a 16 týkající se postupu při nadměrném 
schodku,

– s ohledem na Kodex evropské statistiky, jak je stanoven v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice,

– s ohledem na článek 152 a čl. 153 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 9 SFEU (horizontální sociální doložka),
– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. května 2010 nazvané „Posílení koordinace 

hospodářské politiky“ (KOM(2010)0250) a sdělení ze dne 30. června 2010 nazvané 
„Lepší koordinace hospodářské politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní místa –
Nástroje pro silnější správu ekonomických záležitostí EU“ (KOM(2010)0367),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ECOFIN ve dnech 15. února 2011 a 7. září 2010,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 23. a 24. března 2011,
– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro ústavní 
záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0384/2011),

A. vzhledem k tomu, že krize a zvyšující se nerovnosti, makrofinanční nerovnováha 
a rozdíly v konkurenceschopnosti od zavedení eura, stejně jako fungování finančního 
systému ukázaly, že je nezbytné, aby Unie řešila makroekonomickou rovnováhu na 
základě symetrického přístupu, který by se případně zabýval nadměrnými schodky 
a nadměrnými přebytky, více koordinovala své hospodářské a fiskální politiky 
a prováděla lepší dohled nad rozpočty;

B. vzhledem k tomu, že zlepšení systému správy hospodářských záležitostí vyžaduje 
provádění několika souvisejících a koherentních politik zaměřených na růst a udržitelná 
pracovní místa, především strategie EU pro růst a zaměstnanost (strategie EU 2020), se 
zvláštním důrazem na rozvoj a posílení jednotného trhu, podporu mezinárodních 
obchodních vztahů a konkurenceschopnosti, operativní rámec pro prevenci a odstranění 
nadměrných rozpočtových deficitů (Pakt o stabilitě a růstu), kvalitní rámec pro prevenci 
a nápravu makroekonomické nerovnováhy, minimální požadavky na vnitrostátní 
rozpočtové rámce a účinnější systém regulace a dohledu nad finančními trhy včetně 



makroobezřetnostního dohledu, který zajišťuje Evropský výbor pro systémová rizika,

C. vzhledem k tomu, že získané zkušenosti a chyby, k nimž došlo během prvního desetiletí 
fungování hospodářské a měnové unie, ukazují, že je třeba zlepšit správu hospodářských 
záležitostí v Unii, která by se měla opírat o důslednější plnění společně sjednaných 
pravidel a politik ze strany členských států a o pevnější rámec dohledu nad hospodářskou 
politikou jednotlivých členských států na úrovni Unie,

D. vzhledem k tomu, že ze zkušenosti vyplývá, že nadměrný dluh a schodky rozpočtů 
některých členských států mohou vytvářet výrazné negativní efekty přelévání na jiné 
členské státy a eurozónu jako celek;

E. vzhledem k tomu, že vnitrostátní parlamenty vzešly ze svobodných občanských voleb, 
a tudíž zastupují a zaručují práva občanů, která získaly díky občanům a jež na ně tito 
občané delegovali; vzhledem k tomu, že zavedení evropského semestru by mělo být plně 
v souladu s výsadními pravomocemi vnitrostátních parlamentů;

F. vzhledem k tomu, že souhlas parlamentů s veřejnými rozpočty je jedním ze základů 
demokracie;

G. vzhledem k tomu, že v současné době parlamenty členských států Evropské unie sdílejí 
legislativní funkci s orgány Unie a často vykonávají jen omezenou kontrolu nad 
europolitickým jednáním příslušných vlád;

H. vzhledem k tomu, že změněné a složité legislativní procesy Evropské unie nejsou většině 
obyvatel Unie dostatečně známé; vzhledem k tomu, že nedostatek transparentnosti při 
rozhodování a vytváření stanovisek, obzvláště v Evropské radě a v radách ministrů, 
snižuje důvěru občanů v evropskou integraci a demokratické státy Evropské unie 
a znesnadňuje jejich možnost aktivní a konstruktivní kontroly;

I. vzhledem k tomu, že zástupci sociálních protestních hnutí proti úsporným opatřením 
v různých členských státech Unie také vyslovují rostoucí nespokojenost s demokratickou 
kvalitou evropské integrace; vzhledem k tomu, že demokratická důvěra v evropskou 
integraci výrazně utrpěla kvůli dosavadnímu řešení eurokrize;

J. vzhledem k tomu, že efektivita vnitrostátních hospodářských politik prostřednictvím 
posílené koordinace závisí na demokratické legitimitě a odpovědnosti těchto politik 
prostřednictvím zásahu parlamentů;

K. vzhledem k tomu, že v kontextu evropského semestru je třeba zajistit větší interakci mezi 
politikou zaměstnanosti a sociální a hospodářskou politikou, což musí být učiněno ku 
prospěchu všech generací a způsobem, který bude podporovat demokratickou 
odpovědnost, zainteresovanost a legitimitu všech zúčastněných stran; vzhledem k tomu, 
že zásadním způsobem k tomuto zajištění interakce přispívá plné zapojení Evropského 
parlamentu;

L. vzhledem k tomu, že se členské státy účastnící se Paktu euro plus dne 24. března 2011 
dohodly, že přijmou „rozhodná opatření na úrovni EU na podporu růstu posílením 
jednotného trhu, díky nimž sníží celkovou zátěž regulace a podpoří obchod se třetími 
zeměmi“;

M. vzhledem k tomu, že evropský semestr je institucionálním procesem probíhajícím pod 
vedením orgánů EU, spočívajícím v intenzivnější spolupráci členských zemí při
provádění strategie EU, především jejího makroekonomického rozměru;

N. vzhledem k tomu, že rozpočet EU je výsledkem spolurozhodování Evropského 
parlamentu a Rady v souladu se Smlouvami a že vnitrostátní rozpočtové postupy se řídí 



ústavním systémem každého členského státu; vzhledem k tomu, že užší rozpočtová 
koordinace neporušuje zásadu subsidiarity;

O. vzhledem k tomu, že velký výdobytek společného trhu, tj. propojení evropských 
ekonomik, je třeba sladit se systémem rozpočtové koordinace, aby se dalo využívat 
zásadních synergií;

P. vzhledem k tomu, že vytvoření stálého předsednictví Evropské rady na základě 
Lisabonské smlouvy změnilo institucionální rovnováhu Unie;

Q. vzhledem k tomu, že výlučně mezivládní systém koordinace by pro splnění požadavků 
článku 121 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož považují členské státy své 
hospodářské politiky za věc společného zájmu, nebyl dostatečný a nemohl zajistit, aby 
Unie mohla provést nezbytná opatření v oblastech řízených metodou společenství; 

R. vzhledem k tomu, že zavedení evropského semestru by mělo vést ke zvýšené 
a transparentní účasti Evropského a vnitrostátních parlamentů a ke změnám v jejich práci; 

S. vzhledem k tomu, že Evropský parlament má pravomoc v rámci postupu 
spolurozhodování v rozpočtovém procesu;

T. vzhledem k tomu, že evropská strategie zaměstnanosti a hlavní směry politiky 
zaměstnanosti ve smyslu článku 148 SFEU představují politický rámec opatření v oblasti 
zaměstnanosti a trhu práce, která je třeba přijmout, má-li být dosaženo cílů strategie 
Evropa 2020;

U. vzhledem k tomu, že Evropský parlament přispěl v podstatě uplatněním postupu 
spolurozhodování k formulování integrovaných hlavních směrů zaměstnanosti 2010;

V. vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je v Evropě stále vyšší než 9 % a především 
nezaměstnanost mladých lidí dosud patří k velkým problémům; vzhledem k tomu, že 
politika zaměstnanosti, politika uplatňovaná na trhu práce a sociální politika jsou proto 
klíčovou součástí reforem, které je třeba provést pod makroekonomickým dohledem a za 
tematické koordinace, jež jsou vytyčeny ve strategii Evropa 2020;

W. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 2020 a nová struktura správy, jež je zakotvena 
v evropském semestru, by měly EU pomoci řešit krizi a její příčiny; vzhledem k tomu, že 
vysoký stupeň sociálního zabezpečení v EU zmírnil nejhorší dopady krize a že tato krize 
má dalekosáhlé důsledky, způsobila velký pokles ekonomické činnosti, výrazný nárůst 
nezaměstnanosti a prudké snížení produktivity a silně oslabila veřejné finance;

X. vzhledem k tomu, že evropský semestr má dva cíle: ověřovat dodržování rozpočtové 
kázně členských států a současně také dohlížet na to, aby cíle strategie Evropa 2020 byly 
správně uskutečňovány zabezpečováním finančních prostředků nezbytných pro provádění 
této strategie;

Y. vzhledem k tomu, že hlavní důvod selhání Lisabonské strategie lze spatřovat v absenci 
jakýchkoli jednoznačně definovaných návazných postupů, které by v rámci provádění 
této strategie uplatňovaly všechny dotčené strany, a vzhledem k tomu, že k zajištění 
úspěchu agendy Evropa 2020 je tudíž třeba vzít si z toho patřičné ponaučení;

Z. vzhledem k tomu, že by Evropský parlament měl s ohledem na zkušenosti získané 
v rámci dialogu o měnové politice zastávat roli v demokratické odpovědnosti 
hospodářských politik a v dohledu nad rozpočty;

AA. vzhledem k tomu, že Rada provedla výrazné změny v doporučeních pro jednotlivé země, 
které navrhla Komise v rámci prvního roku evropského semestru;



AB. vzhledem k tomu, že je nutné bezpodmínečně respektovat nezávislost sociálních partnerů 
při kolektivním vyjednávání a vnitrostátní způsoby stanovování mezd;

AC. vzhledem ke zkušenostem získaným v rámci meziparlamentních setkání pořádaných 
každoročně Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu;

Nástin problematiky
1. domnívá se, že stávající fáze krize vyžaduje silnou a ambiciózní reakci;
2. konstatuje, že kromě přijetí legislativního balíčku pro správu ekonomických záležitostí 

rozhodl summit zemí eurozóny dne 26. října 2011 o souboru opatření pro úpravu tohoto 
balíčku; domnívá se, že pokud bude v budoucnu rozhodnuto o jakékoli změně Smlouvy, 
měla by být provedena plně v souladu s postupem podle čl. 48 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii a mandát Konventu svolaného podle zmíněného článku by měl odrážet 
skutečnost, že je nutné, aby EU vycházela ze silné demokratické legitimity a solidarity;

3. domnívá se, že evropský semestr je až do přijetí dalšího nástroje platným rámcem 
k provádění strategie EU a účinného ekonomického řízení, zejména pro členské státy 
eurozóny, jež spojuje společná odpovědnost, a že pro instituce EU a členské státy je 
i přes jeho název v sázce proces trvající po celý rok;

4. zdůrazňuje, že úspěch strategie EU 2020 závisí na závazku EU jako celku, na tom, jak si 
ji osvojí členské státy, vnitrostátní parlamenty, místní a regionální orgány a sociální 
partneři; připomíná význam silného, konkurenceschopného a řádně fungujícího sociálně 
tržního hospodářství, strukturálních reforem a kolektivních smluv v rámci strategie 
Evropa 2020, stejně jako podporu skutečného evropského sociálního dialogu 
o makroekonomických politikách a opatřeních;

5. znovu opakuje, že by členské státy měly své hospodářské a rozpočtové politiky 
považovat za záležitost společného zájmu a že je nutné posílit hospodářský pilíř 
hospodářské a měnové unie, včetně rozpočtové dimenze, a to prostřednictvím větší 
koordinace při zavádění a uplatňování daňových opatření, účinného boje proti daňovým 
podvodům a únikům a postupného odstranění stávajících škodlivých opatření;

6. je přesvědčen, že zavedení „evropského semestru“ a posílená koordinace hospodářské 
a daňové politiky by mohly ponechat dostatečný prostor a flexibilitu členským státům 
EU, aby mohly uplatňovat účinnou rozpočtovou, hospodářskou a sociální strategii, 
vhodnou v souladu se strategií EU 2020, zaměřenou na distribuci a rozvoj a zajišťující 
adekvátní úroveň veřejných služeb a infrastruktury pro občany EU; vyzývá Komisi, aby 
při své roční analýze růstu vzala v úvahu kroky, které členské státy podnikly pro 
dotvoření jednotného trhu;

7. konstatuje, že rozvoj a posílení jednotného trhu a podpora mezinárodních obchodních 
vztahů jsou zásadní pro stimulaci hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti 
a řešení makroekonomické nerovnováhy, a vyzývá Komisi, aby při roční analýze růstu 
vzala v úvahu kroky, které jednotlivé členské státy podnikly pro dotvoření jednotného 
trhu;

8. zdůrazňuje, že jak hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, tak široce 
definované hlavní směry hospodářské politiky tvoří nedílnou součást evropského 
semestru a jsou pro dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění 
stejně důležité; vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že všechna politická doporučení 
budou v souladu s integrovanými hlavními směry;

9. považuje za politováníhodné, že jednotlivé nástroje a rozpočtové položky, jimiž má být –



prostřednictvím rozpočtu EU – dosaženo cílů strategie Evropa 2020, nejsou dostatečně 
přesně vymezeny a překrývají se; připomíná, že evropský semestr poskytuje dobrou 
příležitost zlepšit synergii mezi rozpočtem EU a rozpočty členských států;

10. poukazuje na to, že strategie Evropa 2020 potřebuje výraznější územní rozměr; zastává 
proto názor, že strategie, která bude s ohledem na specifika a různé stupně rozvoje 
evropských regionů umožňovat přímé zapojení regionálních a místních orgánů a partnerů 
do plánování a provádění příslušných programů, povede k většímu pocitu odpovědnosti 
za dosažení jejích cílů na všech úrovních a na místní úrovni zajistí lepší povědomí 
o stanovených cílech a dosavadních výsledcích;

Role Komise
Úvod
11. konstatuje, že evropský semestr byl vytvořen pro zajištění trvalého sbližování 

hospodářské a fiskální výkonnosti členských států, pro dosažení užší koordinace 
hospodářství a překonání dluhové krize; konstatuje, že roční analýza růstu byla zavedena 
jako výchozí základní dokument cyklu; 

12. připomíná, že evropským semestrem nesmí být dotčeny pravomoci Evropského 
parlamentu podle SFEU; žádá Komisi, aby vypracovala návrhy popisující, jaký je rozdíl 
mezi těmito různými nástroji, jak tyto nástroje vytváří dominový efekt napříč oblastmi 
politiky a jaký je mezi nimi vztah;

Poučení z prvního cyklu
13. zdůrazňuje, že kodifikace evropského semestru musí umožnit flexibilitu nezbytnou pro 

případné přizpůsobení s ohledem na poučení z prvního cyklu; domnívá se, že Komise by 
se ve svém hodnocení a úsilí o přizpůsobení měla zaměřit zejména na potřebu většího 
přizpůsobení rámce eurozóně a jejím výzvám;

14. konstatuje, že kvalita národních programů reforem v rámci prvního evropského semestru 
je z hlediska jejich konkrétnosti, transparentnosti, uskutečnitelnosti a komplexnosti velmi 
proměnlivá; vyzývá Komisi, aby vyzvala členské státy ke zvýšení kvality 
a transparentnosti svých příspěvků a nejlepší vnitrostátní programy reforem stanovila pro 
příští evropské semestry jako vzor;

15. vyzývá Komisi, aby zajistila, že vnitrostátní politiky a záměry vyhlášené v rámci 
národních programů reforem budou společně dosahovat dostatečně ambiciózní úrovně, 
která umožní realizovat hlavní záměry strategie EU 2020; vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že v prvním evropském semestru tomu tak nebylo; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že všechny členské státy budou k realizaci těchto hlavních záměrů přispívat 
způsobem odpovídajícím jejich potenciálu a že předloží přesný plán spolu s příslušným 
časovým harmonogramem pro nezbytná opatření;

Roční analýza růstu
16. domnívá se, že roční analýza růstu by měla být v souladu se:

– strategií EU 2020,

– integrovanými hlavními směry (hlavními směry hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti)

– zvláštními dohodami Rady týkajícími se eurozóny nebo Unie jako celku, jako je 
Pakt euro plus;



17. konstatuje, že roční analýza růstu v podobě, v jaké byla schválena jarním zasedáním 
Evropské rady, představuje východisko pro vypracování:
– národních programů reforem členských států,

– programů stability a konvergenčních programů členských států, na jejichž základě 
Komise vypracovává doporučení pro jednotlivé země;

18. konstatuje, že příprava roční analýzy růstu je založena na makroekonomických odhadech 
v členských státech a Evropské unii; zdůrazňuje, že opatření potřebná ke zlepšení 
evropské správy ekonomických záležitostí by měla být doprovázena podobnými 
opatřeními ke zlepšení její legitimity a odpovědnosti; varuje tudíž před tím, aby se roční 
analýza růstu ve stávající podobě stala technickým dokumentem, který nezohledňuje 
přínos Evropského parlamentu;

19. vyzývá Komisi, aby v rámci kritérií uplatňovaných pro posuzování pokroku členských 
států a v závislosti na něm pro vydávání doporučení pro jednotlivé země lépe 
zohledňovala komplexní vícerozměrný (inteligentní, udržitelný a začlenění podporující) 
přístup ke strategii EU 2020;

20. vyzývá Komisi, aby rozšířila soubor ukazatelů, jež používá ke sledování vnitrostátního 
vývoje, a to při zohlednění úsilí vynaloženého zejména v rámci opatření navazujících na 
sdělení „Překročit HDP“ (KOM(2009)0433), a na plán pro Evropu účinně využívající 
zdroje;

21. požaduje, aby roční analýza růstu byla přeměněna na „roční hlavní směry udržitelnosti“ 
zaměřené na posílení trvale udržitelného rozvoje;

22. požaduje, aby Komise do 10. ledna každého roku přijala roční hlavní směry udržitelnosti, 
které budou obsahovat zvláštní kapitolu pro eurozónu;

23. vyzývá Komisi, aby při přípravě ročních hlavních směrů udržitelnosti v co největší míře 
vycházela z širokého okruhu odborných konzultací a aby zohlednila relevantní 
doporučení Evropského parlamentu, členských států a orgánů místní a regionální správy;

24. vyzývá Komisi, aby v ročních hlavních směrech udržitelnosti jasně posoudila hlavní 
hospodářské a fiskální problémy EU a jednotlivých členských států, aby navrhla prioritní 
opatření pro vyřešení těchto problémů a aby zjistila, jaké iniciativy přijaly Unie a členské 
státy na podporu vyšší konkurenceschopnosti, dlouhodobých investic, odstranění 
překážek pro udržitelný růst, dosažení cílů stanovených ve Smlouvách a stávající 
hospodářské strategii EU 2020, provedení sedmi stěžejných iniciativ a zmírnění 
makroekonomické nerovnováhy;

25. vyzývá Komisi a Radu k zajištění toho, aby politická doporučení týkající se konsolidace 
veřejných financí a strukturálních reforem byla v souladu se strategií EU 2020 pro růst 
a zaměstnanost; domnívá se, že při vytváření koncepce a uplatňování ročních hlavních 
směrů udržitelnosti Unie musí brát v úvahu vývoj mikrofinančního práva, zejména 
obezřetnostního dohledu a dlouhodobých investic podněcujících udržitelnou 
konkurenceschopnost, růst a vytváření pracovních míst; domnívá se, že by mělo být 
rovněž provedeno posouzení dopadů z hlediska dlouhodobých nákladů v případě, že 
členské státy nepodniknou kroky k dosažení cílů strategie EU 2020 a strukturálních 
reforem;

26. je přesvědčen, že konkrétní doporučení určená jednotlivým zemím by měla být 
doprovázena posouzením z hlediska jejich sociálních dopadů, při zohlednění požadavků 
souvisejících s podporou vysokého stupně zaměstnanosti, zaručením náležité sociální 



ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní vzdělání, odborné přípravy, 
rekvalifikace a ochrany lidského zdraví;

27. žádá Komisi, aby v ročních hlavních směrech udržitelnosti výslovně označila potenciální 
nežádoucí přeshraniční dopady hlavních opatření hospodářské politiky uplatňovaných na 
úrovni Unie a členských států;

28. vyzývá komisaře, kteří jsou odpovědní za evropský semestr, aby o ročních hlavních
směrech udržitelnosti ihned po jejím schválení kolegiem přišli diskutovat s příslušnými 
výbory Evropského parlamentu;

Doporučení pro jednotlivé země
29. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily provádění a rovné zacházení s cíli 2020 a stěžejními 

iniciativami ve svých pokynech a doporučeních určených každému členskému státu a EU 
jako celku;

30. připomíná, že směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států1

stanoví, že „Komise zveřejní metodiky, předpoklady a relevantní parametry, na nichž 
jsou založeny makroekonomické a rozpočtové předpoklady“;

31. doporučuje, aby členské státy provedly tuto směrnici co nejdříve; vyzývá Komisi, aby 
zajistila větší srovnatelnost národních programů reforem a určila společná kritéria, podle 
nichž budou tyto programy hodnoceny;

32. žádá Komisi, aby po vydání analýzy programů stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem prezentovala svá doporučení ve vhodnou dobu 
Evropskému parlamentu a aby v souvislosti s plánovanými meziparlamentními fóry 
a diskusemi v Radě o doporučeních pro jednotlivé země zdůraznila potenciální nežádoucí 
přeshraniční dopady, zejména v rámci eurozóny;

33. žádá Radu, aby v červenci Parlamentu předložila vysvětlení veškerých podstatných změn, 
které provedla v návrzích doporučení Komise pro jednotlivé země; žádá Komisi, aby se 
tohoto slyšení zúčastnila a aby zde nabídla svůj pohled na situaci;

34. vyzývá Komisi, aby uspořádala slyšení s cílem poskytnout informace o ročně 
sledovaných akcích oznámených v rámci jednotlivých stěžejních iniciativ; žádá, aby se 
toto slyšení konalo mezi jarním a letním zasedáním Evropské rady za účasti všech 
příslušných orgánů EU, vnitrostátních a regionálních orgánů a dalších zúčastněných 
stran;

35. vyzývá Komisi a Radu, aby posílily úlohu makroekonomického dialogu, který zavedlo 
zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999 s cílem zlepšit spolupráci 
orgánů odpovědných za vývoj mezd, hospodářskou, fiskální a měnovou politiku;

36. navrhuje, aby byl zohledněn dominový efekt hospodářského vývoje v Unii pro 
neevropské země s cílem pracovat na snížení globální hospodářské nerovnováhy; žádá 
Evropskou komisi, aby se aktivně zapojila do hospodářskopolitického dialogu v rámci 
příslušných orgánů OSN; poukazuje na to, že cíle schválené na mezinárodní úrovni musí 
být rovněž zohledněny;

Úloha Evropského parlamentu
37. připomíná, že parlamentní diskuse o hlavních směrech hospodářské politiky je základním 

kamenem jakéhokoli demokratického systému;

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.



38. domnívá se, že krize a vývoj zejména uvnitř eurozóny vyžadují modernizaci evropského 
rozměru hospodářských politik jejích členských států, zejména v rámci eurozóny;

39. bude i nadále přizpůsobovat svou strukturu a pracovní postupy nejnovějšímu vývoji 
jednání Rady a Komise o struktuře eurozóny; připomíná, že hospodářský dialog bude 
jednou z odpovědí na tuto výzvu; je přesvědčen, že jakýkoli nový či zdokonalený postup 
řízení a rozhodování v Komisi či Radě musí být doprovázen zvýšenou demokratickou 
legitimitou a příslušnou odpovědností vůči Evropskému parlamentu;

40. zdůrazňuje potřebu modernizace parlamentního rozměru souběžně s rozměrem Rady;
41. bude před jarním zasedáním Rady hlasovat o ročních hlavních směrech udržitelnosti 

a pozměňovacích návrzích, které budou předány Evropské radě; vyzývá k tomu, aby se 
roční hlavní směry udržitelnosti staly předmětem postupu spolurozhodování, což by mělo 
být zavedeno při další změně Smlouvy; pověřuje svého předsedu, aby na jarním zasedání 
Evropské rady předložil roční hlavní směry udržitelnosti ve znění změn přijatých 
Evropským parlamentem;

42. vyjadřuje obavy o demokratickou legitimitu zavádění evropského semestru; domnívá se, 
že při zajišťování nezbytné demokratické legitimity a odpovědnosti členských států hrají 
zásadní roli Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty;

43. domnívá se, že Evropský parlament je vhodným místem pro hospodářský dialog 
a spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a orgány EU;

44. vyzývá členské státy a jejich regiony, aby do přípravy vnitrostátních reformních 
programů a programů rozvoje a soudržnosti intenzivněji zapojily vnitrostátní a regionální 
parlamenty, sociální partnery, orgány státní správy a občanskou společnost a pravidelně 
je s nimi konzultovaly; zdůrazňuje v této souvislosti potřebu včasného zapojení Výboru 
regionů jakožto platformy pro koordinaci regionů, které v jejím rámci podávají zprávu 
o aktuálním stavu regionální a místní účasti na evropském semestru,

45. vyzývá k tomu, aby byla v roce 2012 uspořádána meziparlamentní konference zástupců 
rozpočtových výborů, výborů pro zaměstnanost a hospodářských výborů Evropského 
parlamentu a parlamentů vnitrostátních, a to s cílem vymezit působnost, metody 
a prostředky víceúrovňové a vícerozměrné demokratické legitimity hospodářské politiky, 
zejména s cílem zajistit, aby vnitrostátní politiky a cíle ohlášené v národních reformních 
programech společně dosáhly úrovně, která je dostatečně ambiciózní pro splnění hlavních 
cílů strategie EU 2020; domnívá se, že je však nutné zajistit, aby byl dostatek času pro 
přijetí vnitrostátních rozpočtů;

46. počínaje rokem 2013 uspořádá každoročně před jarním zasedáním Evropské rady 
meziparlamentní fórum, na němž se v Evropském parlamentu sejdou členové příslušných 
výborů vnitrostátních parlamentů; doporučuje, aby toto setkání bylo nedílnou součástí 
každoročního setkání pořádaného Hospodářským a měnovým výborem pro členy 
vnitrostátních parlamentů; navrhuje, aby toto fórum sestávalo ze schůzí politických 
skupin, příslušných výborů a z plenárního zasedání a vyzývá evropské sociální partnery 
k účasti na tomto setkání a k předložení svých stanovisek;

47. počínaje rokem 2013 uspořádá každoročně po jarním zasedání Evropské rady druhé 
meziparlamentní setkání, na němž se sejdou předsedové výborů odpovědných za 
evropský semestr ve vnitrostátních parlamentech a v Evropském parlamentu (ECON, 
EMPL, BUDG, ENVI, ITRE) nad návrhy doporučení Komise;

48. varuje před zavedením jakékoli praxe, která by postrádala souhlas parlamentu na 



evropské nebo vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že je potřeba, aby byla doporučení pro 
jednotlivé země založena na demokratických postupech;  

49. zdůrazňuje úlohu hospodářského dialogu s Evropským parlamentem, který byl schválen 
spolu s balíčkem pro správu ekonomických záležitostí a jenž umožní dialog mezi 
evropskými institucemi a s vnitrostátní úrovní s cílem podnítit přeshraniční a veřejnou 
diskusi, zvýšit transparentnost a umožnit vzájemný tlak; podotýká, že příslušný výbor 
Evropského parlamentu může vyzvat předsedu Komise, Euroskupiny a Evropské rady 
a nabídnout dotčenému členskému státu možnost zúčastnit se prostřednictvím rozhodnutí 
v rámci rozvojového plánu a/nebo EIP výměny názorů;

50. požaduje, aby se v Parlamentu vedl hospodářský dialog s představiteli států a vlád 
členských států, které chtějí využít evropský nástroj a mechanismus finanční stability 
a Evropský mechanismus stability, předtím, než z něj budou uvolněny prostředky; 
s ohledem na úlohu, jakou má hrát evropský nástroj finanční stability a evropský sociální 
model zdůrazňuje, že Evropský parlament musí vyslechnout jejich vedoucí zaměstnance; 

51. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily shodu mezi hospodářskými podmínkami 
a programy přizpůsobení v rámci všech záchranných programů a cíli Unie v oblasti 
sociálního a udržitelného rozvoje, a především v oblasti hlavních směrů politik 
zaměstnanosti a hospodářských politik a cílů strategie EU 2020; požaduje, aby byla 
doporučení určená členským státům v rámci evropského semestru zahrnuta do finanční 
pomoci, s ohledem výslovně na tyto požadavky na shodu;

52. na podzim provede vyhodnocení makroekonomické situace v Unii, přičemž se bude 
opírat o odborné znalosti z různých oblastí, včetně mezinárodního externího nezávislého 
poradenství a o konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami a zejména se sociálními 
partnery, aby podpořil diskusi a měl k dispozici další ekonomickou analýzu před svým 
jednáním s Komisí s ohledem na vypracování roční analýzy růstu;

53. je toho názoru, že Evropský parlament by měl být uznán jako odpovídající evropské 
demokratické fórum, které poskytne v závěru evropského semestru celkové zhodnocení;

54. žádá o plnohodnotné partnerství a účast na makroekonomickém dialogu za účelem 
dosažení jeho cílů, pokud jde o zajištění společného makroekonomického politického 
postoje;

Úloha Rady
55. vyzývá Evropskou radu, aby přizvala předsedu Evropského parlamentu k účasti na jejích 

schůzích ohledně evropského semestru;

56. vyzývá Radu a Komisi, aby v souladu s pravidly balíčku pro správu ekonomických 
záležitostí každoročně během prvních týdnů v roce přišly podat Parlamentu zprávu 
o vývoji a úspěších předchozího evropského semestru obsahující přesný přehled o akcích 
a opatřeních;

57. poznamenává, že lhůty platné během prvního evropského semestru, jak se zjistilo v jeho 
průběhu, byly přísné, a že tudíž hrozí nebezpečí, že by během příštích evropských 
semestrů zapojení vnitrostátního parlamentu nebylo optimální, pokud by jakýkoli členský 
stát potřeboval předložit plán nápravných opatření nebo přizpůsobit své programy 
stability a konvergenční programy, jakož i své národní reformní programy doporučením 
Rady;

58. vyzývá členské státy, aby poskytly co nejpodrobnější informace o opatřeních a nástrojích 
určených pro splnění souboru vnitrostátních cílů v rámci národních reformních programů, 



včetně lhůty pro provedení, očekávaných dopadů, potenciálních nežádoucích dopadů, 
rizika neúspěšného provedení, nákladů, a případně využití strukturálních fondů EU;

59. vyzývá členské státy, aby v souladu s ustanoveními balíčku pro správu ekonomických 
záležitostí zajistily profesní nezávislost vnitrostátních statistických úřadů a aby zaručily 
soulad s Kodexem evropské statistiky stanoveným v nařízení (ES) č. 223/2009 s cílem 
zajistit, že budou Komisi během evropského semestru předávány kvalitní statistiky za 
účelem jejich vyhodnocení;

60. je přesvědčen, že zajištění úspěchu evropského statistického systému zásadním způsobem 
závisí na práci dobře fungujících vnitrostátních účetních dvorů a jejich přesném 
vyhodnocení kvality údajů o veřejných financích a kvality postupu předávání 
vnitrostátním statistickým úřadům ze strany veřejných orgánů;

61. vyzývá Radu, aby posílila makroekonomický dialog, zejména prostřednictvím vytvoření 
odpovídajících makrodialogů na vnitrostátní úrovni s cílem uvolnit plný potenciál 
makroekonomické spolupráce skrze využití možností zaměstnání v důsledku silné 
a vyvážené dynamiky růstu;

62. považuje za velmi důležité zapojit Evropskou centrální banku do stálého dialogu mezi 
evropskými institucemi;

Různé
63. vyzývá k vytvoření koncepce evropského účtu za účelem posílení prováděcích kapacit 

evropského semestru a ekonomického pilíře hospodářské a měnové unie; domnívá se, že 
budoucí institucionální vývoj by měl zohlednit vývoj evropského nástroje finanční 
stability a evropského sociálního modelu;

64. se znepokojením konstatuje, že koordinace hospodářské politiky na úrovni EU sestává 
z množství závazných i nezávazných nástrojů a závazků1, což může oslabit právní jistotu 
v právním řádu EU a podle veřejného mínění přináší nejasnosti týkající se přesného 
vymezení povinností členských států s ohledem na to, zda jsou, resp. nejsou členy 
eurozóny;

65. upozorňuje na to, že členské státy nedodržely společně přijatá pravidla, zejména pravidla 
Paktu o stabilitě a růstu, podle nichž musí být schodek ročního rozpočtu členského státu 
nižší než 3 % HDP a míra veřejného zadlužení nižší než 60 % HDP; vyzývá členské 
státy, aby Pakt o stabilitě a růstu a ostatní společně přijatá pravidla dodržovaly;

66. zdůrazňuje, že má-li být integrovaný dohled nad hospodářskými politikami účinný, nesmí 
se omezovat pouze na hodnocení rozpočtových a strukturálních politik členských států 
EU, ale musí být v souladu s cíli a kroky na úrovni EU, jakož i s mírou a povahou 
finančních zdrojů Unie; zdůrazňuje v tomto ohledu zásadní roli politik EU a opatření 
v rámci strategie EU 2020, zejména pokud jde o politiky soudržnosti, výzkum a inovace;

                                               
1 Články 121, 126 a 148 SFEU, protokol č. 12 připojený k Lisabonské smlouvě, usnesení Evropské 

rady ze dne 17. června 1997 o Paktu o stabilitě a růstu, závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 20. března 2005, nařízení (ES) č. 1466/97, nařízení (ES) č. 1467/97, kodex chování 
„technické podmínky provádění Paktu o stabilitě a růstu a obecné zásady pro formu a obsah 
programů stability a konvergenčních programů“, který přijala Rada ve složení ECOFIN dne 
7. září 2010, závěry ze zasedání Rady ve složení ECOFIN z října 2006 a závěry ze zasedání Rady 
ve složení ECOFIN z října 2007, Pakt euro plus sjednaný ve dnech 24. až 25. března 2011 
hlavami států a vlád států eurozóny, k němuž se připojily Bulharsko, Dánsko, Lotyšsko, Litva, 
Polsko a Rumunsko.



67. zdůrazňuje, že strategické vedení členských států se částečně dotýká oblastí politiky, jako 
jsou mzdy a důchody, které patří mezi pravomoci členských států a sociálních partnerů 
v těchto oblastech, avšak musí být podporovány a doplňovány Evropskou unií v souladu 
s článkem 153 SFEU; zdůrazňuje, že musí být zajištěna demokratická odpovědnost 
a musí být respektovány zásady subsidiarity a sociálního dialogu, aby byl zachován 
politický prostor, který je potřebný pro provádění na úrovni členských států;

68. připomíná, že nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy stanoví, že „uplatňování tohoto nařízení je plně 
v souladu s článkem 152 SFEU a doporučení vydaná na jeho základě respektují 
mezinárodní praxi a instituce v oblasti tvorby mezd. Bere ohled na článek 28 Listiny 
základních práv Evropské unie, a není jím tudíž dotčeno právo vyjednávat, uzavírat 
a vymáhat kolektivní dohody a přijímat kolektivní opatření v souladu s vnitrostátním 
právem a praxí“;

Oborové příspěvky k evropskému semestru
69. domnívá se, že za účelem plnění společných cílů by strategie Evropa 2020 a evropský 

semestr jako rámec posílené správy ekonomických a sociálních záležitostí mohly přispět 
k upevnění společného přístupu k problémům, řešením a k posuzování situace v oblasti 
zaměstnanosti a v sociální oblasti v členských státech, pokud nemá zůstat pouze 
u formálního záměru a Parlament bude do celého procesu skutečně zapojen, k čemuž 
v průběhu prvního evropského semestru nedošlo, a to ani v souvislosti s první roční 
analýzou růstu, která zahájila nový cyklus správy ekonomických záležitostí v EU;

70. vyzývá Radu a Komisi, aby při definování hlavních politických směrů pro členské státy, 
a to i v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních věcí a makroekonomických 
a rozpočtových záležitostí, dodržovaly zásady subsidiarity a sociálního dialogu 
v souvislosti se mzdami a důchody a aby v souladu s čl. 153 odst. 5 SFEU a s cílem 
zachovat politický prostor potřebný pro provádění politik na vnitrostátní úrovni 
respektovaly pravomoci členských států a sociálních partnerů v těchto oblastech a před 
vydáváním doporučení konzultovaly sociální partnery; zdůrazňuje, že demokratickou 
odpovědnost je nutné zajistit na všech úrovních;

71. vyzývá Komisi, aby při svém hodnocení pokroku dosaženého při plnění cílů strategie 
Evropa 2020 a souvisejících iniciativ využila všech dostupných informací a odborných 
poznatků, včetně informací a poznatků Evropské nadace pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek;

72. žádá, aby se Komise a Rada ve svých doporučeních kromě dokončení vnitřního trhu 
a odstranění překážek bránících hospodářské soutěži přednostně soustředily na sociální 
politiku, která podporuje vzdělávání a odbornou přípravu, možnosti získat zaměstnání, 
opětovné začleňování nezaměstnaných na pracovní trh a lepší koordinaci systémů 
sociální ochrany v členských státech; vyzývá k tomu, aby doporučení byla navrhována 
s velkým časovým předstihem, a mohla tak mít reálný dopad na rozpočtová rozhodnutí 
členských států;

73. konstatuje, že má v úmyslu aktivně přispívat k provádění ambiciózní strategie Evropa 
2020 v EU a členských státech i k evropskému semestru, včetně jeho aspektů týkajících 
se zaměstnanosti a sociální oblasti, které mají pro evropské občany klíčový význam; 
prohlašuje, že tak hodlá činit jednak konkrétními opatřeními, jednak svým podílem na 
důležitých iniciativách, jako je Evropský rok aktivního stárnutí; dále prohlašuje, že 
vynaloží maximální úsilí k tomu, aby tyto aspekty strategie Evropa 2020 a otázky 
zaměstnanosti a sociálních problémů žen i mužů v Evropě byly po celý rok důležitými 



body jeho politického programu;

74. mimoto konstatuje, že má v úmyslu vyjádřit své názory na zaměstnanost a sociální 
aspekty strategie Evropa 2020 ve zvláštním usnesení, jež má být přijato v souvislosti 
s jarním zasedáním Evropské rady;

75. prohlašuje, že je připraven zapojit se do pravidelného politického dialogu a výměny 
názorů na aspekty zaměstnanosti a sociálních otázek strategie Evropa 2020 a na evropský 
semestr, a že by se mělo jednat o dialog s vnitrostátními parlamenty a dalšími 
zainteresovanými stranami, včetně sociálních partnerů, podnikatelských kruhů 
a nevládních organizací, jakožto i o dialog a výměny názorů realizované v souvislosti 
s těmito body:
a) vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila svou roční analýzu růstu, včetně návrhu 

společné zprávy o zaměstnanosti, svůj návrh hlavních směrů politiky zaměstnanosti 
pro daný rok a veškeré návrhy doporučení pro jednotlivé státy vydané na základě 
čl. 148 odst. 4 SFEU,

b) vyzývá k tomu, aby mezi jednotlivými aktéry evropského semestru panovala 
transparentnost, a v tomto ohledu vybízí Výbor pro zaměstnanost (EMCO), aby 
příslušné výbory Evropského parlamentu pravidelně informoval o výsledcích svého 
dohledu v oblasti zaměstnanosti,

c) vyzývá sociální partnery, nevládní organizace činné v sociální oblasti a další 
zainteresované strany, aby se zapojili do pravidelné výměny názorů s Parlamentem, 
především pokud jde o provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky a 
o pokrok při plnění souvisejících cílů EU; požaduje, aby přípravné dokumenty 
sloužící jako podklady pro výměny názorů byly v dostatečném časovém předstihu 
předávány členům příslušného parlamentního výboru;

76. žádá Komisi, aby informovala Parlament o výsledcích činností prováděných v rámci 
programu vzájemného učení, a to zejména v oblastech, na něž klade důraz Evropská rada 
v rámci strategického vedení; poukazuje na význam pravidelného monitorování 
dostupnosti fondů a využívání fondů, které jsou pro takový program k dispozici, aby bylo 
možno v reálném čase určit, jaká nápravná opatření je případně nutno přijmout, aby 
obvyklá úskalí byrokracie nebránila realizaci cílů programu;

77. je přesvědčen, že politiky zaměstnanosti a sociální politiky mají v rámci strategie Evropa 
2020 a v její správě ústřední úlohu; domnívá se, že vzhledem ke krizi musí dojít 
k posílení těchto politik a že evropský semestr má pro dosažení tohoto cíle zásadní 
význam;

78. domnívá se, že v souvislosti s evropským semestrem a s cílem účinně uplatňovat hlavní 
směry politiky zaměstnanosti 7 až 10 by členské státy měly být vyzývány k tomu, aby 
kladly zvláštní důraz na konkrétní otázky, jako je usnadňování přístupu mladých lidí ke 
vzdělání, poradenství při vzdělávání, odborná příprava a předcházení předčasnému 
ukončování školní docházky, propagace celoživotního vzdělávání, zaměstnanosti 
a snižování nezaměstnanosti především mezi mladými lidmi, podpora začleňování 
starších osob na trh práce, boj proti nehlášené práci, umožňování souladu mezi 
pracovním a rodinným životem a zlepšení zařízení pro péči o děti;

79. vyzývá Radu a Komisi, aby komplexně vyhodnotily, zda jsou opatření navrhovaná 
v národních programech a zaměřená na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a na 
zvýšení zaměstnanosti v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a s hlavními cíli; vyzývá 
členské státy, které si nestanovily národní cíle nebo se dostatečně nezavázaly k plnění 



cíle týkajícího se zaměstnanosti v Evropě, čímž je zajistit do roku 2020 75% míru 
zaměstnanosti mužů a žen, aby přijaly závazek sledovat tento cíl a zaměřily se především 
na řešení hlavních strukturálních nedostatků na trhu práce;

80. konstatuje, že opatření zavedená v rámci národních programů reforem, „správa 
ekonomických záležitostí“ a evropský semestr, by neměly vést k prohloubení sociální 
krize v různých zemích s křehkým hospodářstvím a ztěžovat život rodin, zejména žen 
a dětí, které jsou hlavními oběťmi rostoucí chudoby, nezaměstnanosti a nedostatečné 
a špatně placené práce;

81. zdůrazňuje potřebu posílit a institucionalizovat makroekonomický sociální dialog a je 
toho názoru, že sociální partneři se musí podílet na přípravě opatření, jež Komise chce 
podniknout v souvislosti s evropským semestrem a s uplatňováním nové správy 
ekonomických záležitostí, a rovněž podtrhuje, že sociální partneři by měli předkládat 
k těmto opatřením Komisi své stanovisko, popřípadě doporučení;

82. podtrhuje, že má-li být dosaženo celkových cílů strategie Evropa 2020, je naprosto nutné 
zajistit výraznější vzájemnou interakci mezi mikroekonomickou a makroekonomickou 
politikou na jedné straně a politikou zaměstnanosti a sociální politikou na straně druhé;

83. zavazuje se věnovat i nadále zvláštní pozornost dopadu zaměstnanosti a situace v sociální
oblasti na makroekonomický stav a naopak, a to i ve svých rozhodnutích přijímaných 
v souvislosti s evropským semestrem, a k témuž vyzývá i Evropskou komisi;

84. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že udržitelný růst podporující začlenění a spojený 
s podporou zaměstnanosti a tvorbou pracovních míst bude ústředním prvkem všech 
politických návrhů předkládaných v rámci evropského semestru;

85. připomíná, že je třeba zajistit, aby financování cílů agendy Evropa 2020 bylo náležitě 
zohledněno při sestavování ročních rozpočtů EU a členských států; zdůrazňuje, že 
nejjednodušším, nejdemokratičtějším, nejevropštějším a nejúčinnějším způsobem 
dosažení tohoto cíle je uspořádat na začátku každého evropského semestru 
meziparlamentní rozpravu o společných rozpočtových pokynech členských států a Unie; 
domnívá se, že kromě toho, že by takováto rozprava výrazně pomohla omezit zdvojené 
struktury, umožnila by, aby členské státy v návrzích rozpočtu více zohledňovaly 
evropský rozměr a zároveň aby Evropskému parlamentu umožnila více zohlednit zájmy 
členských států;

86. připomíná důležitou roli rozpočtu EU, pokud jde o financování agendy Evropa 2020, na 
niž se každý rok věnuje více než polovina prostředků Unie; poznamenává nicméně, že 
vzhledem k náplni prioritních činností a rozdělení pravomocí mezi Unii a členské státy 
by největší část prostředků na financování této strategie měla pocházet z vnitrostátních 
a regionálních rozpočtů; je tudíž toho názoru, že v té fázi evropského semestru, v níž se 
jedná o provádění agendy Evropa 2020, by se měl brát v úvahu jak rozpočet EU, tak 
vnitrostátní rozpočty;

87. podtrhuje zásadní úlohu politiky soudržnosti jakožto klíčového nástroje strategie Evropa 
2020; je toho názoru, že silná a dobře financovaná politika soudržnosti je díky svým 
dlouhodobým rozvojovým programům, svému rozpočtovému rozměru, 
decentralizovanému správnímu systému a přijetí priorit EU pro udržitelný rozvoj 
efektivním nástrojem ke splnění strategie Evropa 2020 a předcházení budoucím 
hospodářským a finančním krizím; v této souvislosti zdůrazňuje, že pro dosažení cíle 
strategie EU 2020 je důležitá účast regionů;

88. poukazuje na to, že regionální politika disponuje díky uplatňování koncepce 



víceúrovňové správy konsolidovanou metodikou pro integrovaný přístup a spolehlivý 
systém řízení zaměřený na mobilizaci místních investic a vytváření pobídek k novým 
iniciativám, což by mohlo vhodným způsobem podpořit účinnost hospodářských politik 
a rozvoj větší synergie mezi rozpočty EU a členských států; vyzývá proto Komisi, aby 
předložila konkrétní doporučení, jakým způsobem lze k tomuto účelu v rámci operačních 
programů využívat strukturálních fondů;

89. domnívá se, že je velmi důležité, aby politika soudržnosti sehrála určitou úlohu v procesu 
překonávání problémů spojených se snižováním strukturální nerovnováhy a vnitřních 
nerovností v oblasti hospodářské soutěže, a poukazuje přitom na to, že politiky musí být 
přizpůsobeny konkrétním podmínkám a potřebám regionů, aby se maximalizoval jejich 
potenciál a zmírnily jejich nevýhody;

90. připomíná, že velký význam pro rozvoj národních programů má v rámci evropského 
semestru regionální politika, a to zejména v tom smyslu, že vytyčuje cíle a stanovuje 
opatření na posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

91. zdůrazňuje, že mnohé členské státy musí zlepšit konkurenceschopnost svých regionů, aby 
byly schopny odstranit makroekonomickou nerovnováhu;

92. považuje proto za nezbytné, aby se soudržnost zaměřovala rovněž právě na posílení 
regionálního (nikoli pouze vnitrostátního) potenciálu a zejména zainteresovaných stran; 
je přesvědčen, že zvyšování regionálního potenciálu v koordinaci se zvyšováním 
potenciálu vnitrostátního učiní z politiky soudržnosti opět nezbytný nástroj pro vytváření 
potřebných synergií;

93. zdůrazňuje, že evropský semestr pro politickou koordinaci hospodářské politiky ex-ante 
musí zahrnovat podporu přechodu k hospodářství udržitelnému z hlediska životního 
prostředí;

94. vítá návrh letošní roční analýzy růstu na odstranění dotací škodlivých pro životní 
prostředí a vyzývá k posouzení realizace této politiky v rámci evropského semestru 2012.

95. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se v rámci evropského semestru více zaměřily na 
jednotný trh, který představuje hospodářský pilíř EU, s cílem plně využít potenciál 
vnitřního trhu, zatraktivnit financování projektů v oblasti infrastruktury a inovativních 
projektů pro veřejný i soukromý kapitál a podpořit účinné využívání energie; zdůrazňuje, 
že jednotný trh musí být jádrem evropské správy ekonomických záležitostí, jejímž cílem 
je posilovat inteligentní, udržitelný a začlenění podporující růst, zaměstnanost a sociální 
soudržnost, a to překonáváním vnitřní nerovnováhy, což povede k hospodářskému 
sbližování a posílení konkurenceschopnosti;

96. požaduje, aby se Evropská rada na každém jarním zasedání částečně zabývala 
hodnocením situace na jednotném trhu a vycházela z postupu monitorování; vyzývá 
předsedu Evropské rady, aby Parlamentu každoročně představil opatření, která mají být 
přijata v návaznosti na jarní zasedání Evropské rady, včetně opatření v oblasti jednotného 
trhu;

97. vyzývá Komisi, aby každoročně posoudila uplatňování jednotného trhu členskými státy 
v rámci jejich národních programů reforem a aby v této souvislosti přezkoumala pokrok 
dosažený při provádění ve vnitrostátních právních předpisech a přezkumy po skončení 
fáze provádění;

98. vyzývá Komisi, aby členské státy, o kterých se v hodnocení jejich národních programů 
reforem zjistilo, že nevyužívají finanční prostředky EU optimálně, upozornila na 



konkrétní oblasti s doposud nevyužitým potenciálem; 

99. vítá skutečnost, že využití potenciálu jednotného trhu je uvedeno v roční analýze růstu na 
rok 2011 jako jeden z deseti cílů, jichž je nutno do roku 2012 dosáhnout; 

100. vyzývá Radu a Komisi, aby ještě systematičtěji propojily evropský semestr se 
současnými iniciativami EU, jakými jsou hodnotící zpráva o vnitřním trhu a Akt 
o jednotném trhu, přičemž z provádění jeho 12 „nástrojů“ by měla být učiněna nejvyšší 
priorita, aby bylo plně zohledněno dokončení jednotného trhu a zajištěna soudržnost 
evropské hospodářské politiky;

101. vyzývá zejména Komisi, aby do roční analýzy růstu v roce 2012 zařadila 12 prioritních 
opatření Aktu o jednotném trhu, která mají být přijata do konce roku 2012; 

102. zastává názor, že oživení jednotného trhu, a zejména provádění Aktu o jednotném trhu, 
jsou základními předpoklady pro dosažení udržitelného růstu v Evropě do roku 2020; 
domnívá se, že pro zaručení evropské konkurenceschopnosti na celosvětové úrovni jsou 
nutná okamžitá zlepšení v klíčových oblastech, jako jsou mj. oblast služeb, veřejné 
zakázky, výzkum, inovace, vzdělávání, energetika a elektronický obchod;

103. zdůrazňuje potřebu zohlednit při provádění evropského semestru strategii EU 2020; 
zdůrazňuje, že iniciativy přijaté v rámci Aktu o jednotném trhu musí být konzistentní 
s plněním cílů 7 stěžejních iniciativ strategie EU 2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a musí k tomuto cíli přispívat;

104. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily podporu určenou pro malé a střední podniky, 
které tvoří páteř hospodářství jednotného trhu, a to v souladu se zjištěními roční analýzy 
růstu, zejména úplným provedením iniciativy „Small Business Act“ a prostřednictvím 
balíčku opatření s cílem odstranit překážky, s kterými se potýkají malé a střední podniky, 
když se chtějí dostat k finančním prostředkům;

105. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala účinná opatření zaměřená na zlepšení přístupu 
k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a inovativní nově založené podniky 
a aby rovněž zajistila zlepšení podnikatelského prostředí v EU, zjednodušila postupy 
a snížila administrativní zátěž společností na jednotném trhu;

106. vyzývá členské státy, aby hledisko rovnosti pohlaví zařadily do průběhu evropského 
semestru, a to tak, že při provádění pokynů uvedených v roční analýze růstu přihlédnou 
k potřebám a situaci žen; chválí členské státy, které během prvního evropského semestru 
začlenily problematiku rovného postavení mužů a žen do svých národních programů 
reforem a při vytváření a monitorování politik v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a boje 
proti chudobě věnují zvláštní pozornost ženám; je zklamán tím, že některé členské státy 
ve svých národních programech reforem problematiku pohlaví vůbec nezmínily;

107. žádá Radu, aby zajistila, aby mohl výbor FEMM diskutovat o aspektech rovnosti pohlaví 
národních programů reforem a pokynů upravených pro jednotlivé země, až tyto pokyny 
předloží Komise, s odpovědným úřadujícím předsedou Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO);

108. vybízí členské státy, aby zajistily efektivní účast organizací občanské společnosti, včetně 
organizací žen, na navrhování, provádění a hodnocení národních programů reforem;

109. vyzývá členské státy, aby stanovily kvalitativní cíle národních programů reforem týkající 
se odstraňování rozdílů v odměňování mužů a žen, zlepšování podnikání žen a vytváření 
systémů péče o děti a starší lidi;

110. vyzývá členské státy, aby stanovily konkrétní kvantitativní cíle národních programů 



reforem, pokud jde o zaměstnanost žen obecně, a zároveň aby stanovily konkrétní 
opatření zaměřená na skupiny žen s velmi nízkou mírou zaměstnanosti, jako jsou mladé 
ženy, starší ženy, migrantky, ženy se zdravotním postižením, samoživitelky a romské 
ženy;

111. žádá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly povědomí občanské společnosti, sociálních 
partnerů a veřejnosti obecně o základních cílech strategie EU 2020 a o vnitrostátních 
cílech, včetně cílů zaměstnanosti rozdělených podle pohlaví;

112. vyzývá Komisi, aby požádala občanskou společnost a sociální partnery, aby se podíleli na 
výroční stínové zprávě o pokroku členských států v souvislosti se základními cíli 
a prováděním opatření navrhovaných v národních programech reforem, která by byla 
srovnatelná se stínovými zprávami vypracovanými v souvislosti s Úmluvou o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW);

113. vyjadřuje politování nad skutečností, že v mnoha vnitrostátních rozpočtech lze pozorovat 
krácení veřejných výdajů a investic v oblasti vzdělávání, opětovně zdůrazňuje potřebu 
upřednostňovat veřejné investice do oblastí podporujících udržitelný růst, jako například 
do výzkumu a vývoje a vzdělávání, a upozorňuje na to, že vzhledem k vysokým 
nákladům způsobeným tím, že je mladá generace z hlediska zaměstnanosti odsouvána na 
okraj, jsou investice do vzdělání a odborné přípravy hospodářsko-politickým opatřením; 
upozorňuje na význam kontinuálních a významných investic do vzdělávání učitelů, 
odborné přípravy a celoživotního vzdělávání při zachování koordinovaného úsilí 
o dosažení dalších společných cílů v oblasti vzdělávání v celé EU; upozorňuje na 
klíčovou roli programu celoživotního vzdělávání;

114. vyzývá Komisi, aby při koordinaci strategií odborné přípravy s institucemi třetího stupně 
využila současných a budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti, které zjistí během 
hospodářského semestru;

o

o     o

115. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, Evropské radě, 
vnitrostátním parlamentům, ECB a předsedovi Euroskupiny.


