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Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o zasadnutí Európskej rady z 30. 
januára 2012 

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 30. januára 2012,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 9. a 10. decembra 2011,

– so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád krajín eurozóny z 9. decembra 
2011,

– so zreteľom na pozíciu vlády Spojeného kráľovstva, 

– so zreteľom na balík šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí a 
na dva návrhy Komisie o ďalšom posilňovaní fiškálnej disciplíny1,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Komisie na jej schôdzi 18. januára 2012,

– so zreteľom na výsledky rokovaní ad hoc pracovnej skupiny Euro a Euroskupiny, 

– so zreteľom na potrebu zachovať jednotu medzi zmluvnými stranami eurozóny a mimo 
nej,

– so zreteľom na návrh, ktorý v mene Parlamentu predložili jeho zástupcovia v pracovnej 
skupine ad hoc,

– so zreteľom na uznesenie z 18. januára 2012 o záveroch zo zasadnutia Európskej rady (8. 
– 9. decembra 2011) týkajúcich sa návrhu medzinárodnej dohody o únii fiškálnej 
stability2,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1. potvrdzuje svoje uznesenie z 18. januára 2012 a zároveň berie na vedomie konečný text 
dohody o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a opakuje svoj 
názor, že by bolo lepšie, keby sa bola dosiahla dohoda podľa práva EÚ; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že z dôvodu námietky premiéra Spojeného kráľovstva nebolo 
možné dosiahnuť dohodu všetkých členských štátov; 

2. konštatuje však, že v podstate všetky prvky obsiahnuté v novej dohode možno v rámci 
platného právneho rámca EÚ a prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov 
dosiahnuť a že vo veľkej miere už aj boli dosiahnuté s výnimkou zlatého pravidla, 

                                               
1 Nariadenie o posilnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu členských štátov, 

COM(2011)0819 a nariadenie o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní 
návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v 
eurozóne, COM(2011)0821.

2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0002.



obráteného hlasovania kvalifikovanou väčšinou a zapojenia Európskeho súdneho dvora; 

3. verí, že konečné znenie bude vo viacerých bodoch v porovnaní s pôvodným znením 
vylepšené a že v ňom budú zahrnuté viaceré úpravy, ktoré navrhol Európsky parlament, 
okrem iného najmä:

– záväzok, aby sa v plnej miere uplatňovala metóda Spoločenstva;

– podmienka, aby sa dohoda o stabilite, koordinácii a správe uplatňovala 
prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov pri plnom zapojení Európskeho 
parlamentu;

– väčšia, hoci neúplná jednota medzi balíkom šiestich právnych aktov a novou 
dohodou;

– uznanie práv zmluvných strán, ktoré majú inú menu než euro, aby sa mohli 
zúčastňovať na tých častiach zasadnutí samitu eurozóny, ktoré sa zaoberajú 
konkurencieschopnosťou, architektúrou eurozóny a základnými pravidlami, ktoré 
budú platiť v budúcnosti;

– predpokladá sa spolupráca Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi na 
obojstranne odsúhlasenom základe a v súlade so zmluvou;

– doplnenie údaju o cieľoch udržateľného rastu, zamestnanosti, 
konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti;

– záväzok zahrnúť v lehote piatich rokov obsah dohody do právneho rámca EÚ;

4. uznáva, že fiškálna stabilita zohráva významnú úlohu pri riešení súčasnej krízy; tvrdí 
však, že hospodárska obnova si vyžaduje opatrenia na posilnenie solidarity a podporu 
udržateľného rastu a zamestnanosti; víta skutočnosť, že Európska rada to teraz potvrdila, 
no nástojí na tom, že sú nutné konkrétne a ďalekosiahle opatrenia; 

5. žiada, aby sa podľa možnosti v rámci súčasného legislatívneho procesu dvoch návrhov 
pripravili právne predpisy potrebné na vytvorenie fondu na splácanie dlhu; ľutuje, že 
tento proces sa ešte nezačal; vyzýva Komisiu, aby predložila nekompromisné opatrenia 
na podporu rastu a zamestnanosti;

6. po sérii opatrení na zabezpečenie fiškálnej stability teraz vyzýva na vytvorenie dlhopisov 
na projekty, cestovnej mapy dlhopisov stability a zavedenie dane z finančných transakcií 
na európskej úrovni, ktorú už Komisia navrhla; 

7. okrem toho zdôrazňuje, že v novej dohode chýbajú niektoré ďalšie dôležité prvky: 

– zabránenie dvojakému štandardu medzi ustanoveniami dohody a ustanoveniami 
Lisabonskej zmluvy obsiahnutými v acquis;

– všetky zmluvné strany dohody, súčasní aj budúci členovia eurozóny, by mali mať 
rovnaké právo plne sa zúčastňovať na všetkých stretnutiach samitu eurozóny;

8. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že konečné znenie neodráža požiadavku 
Európskeho parlamentu, aby sa jeho predseda mohol zúčastňovať neformálnych stretnutí 



samitu eurozóny;  trvá na tom, aby zvolený predseda samitov eurozóny rozšíril stále 
pozvanie na plnú účasť; 

9. trvá na tom, aby zmluvné strany v plnej miere dodržiavali svoj záväzok zahrnúť najneskôr 
do piatich rokov dohodu o stabilite, koordinácii a správe do zmlúv o EÚ a žiada, aby sa 
pri tejto príležitosti odstránili zostávajúce nedostatky Lisabonskej zmluvy;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie hlavám štátov a vlád, predsedovi 
Európskej rady, predsedovi Euroskupiny, národným parlamentom, Komisii a Európskej 
centrálnej banke.


