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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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 a také na 
Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku,

– 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 článek 50 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že krize a zvětšující se rozdíly v konkurenceschopnosti od zavedení 
eura ukázaly, že je nezbytné, aby Unie více koordinovala své hospodářské politiky a 
prováděla lepší dohled nad rozpočty,

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

C. vzhledem k tomu, že efektivita vnitrostátních hospodářských politik prostřednictvím 
posílené koordinace závisí na demokratické legitimitě těchto politik na parlamentní 
úrovni,

D. vzhledem k tomu, že evropský semestr vede k novému definování mechanismů
parlamentní kontroly Komise a Rady,

E. vzhledem k tomu, že výlučně mezivládní systém koordinace by v oblastech, které 
vyžadují koordinovanou činnost Unie, nebyl dostatečný, 

F. vzhledem k tomu, že zavedení evropského semestru povede ke změnám v práci 
vnitrostátních parlamentů, 

G. vzhledem k tomu, že Komise podrobně nevysvětlila svou vizi evropského semestru a 
dosud nevzala na vědomí nutnost tento nový proces legitimizovat z hlediska demokracie, 
zejména skrze větší zapojení Evropského parlamentu, vnitrostátních parlamentů a 
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sociálních partnerů, 

H. vzhledem k tomu, že Evropský parlament musí s ohledem na zkušenosti získané v rámci 
dialogu o měnové politice přispět k definování a kontrole hospodářských politik a 
k dohledu nad rozpočty, 

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

Pro demokratický a efektivní evropský semestr
1. je přesvědčen, že současná krize by měla vyústit v posílení hospodářského pilíře 

hospodářské a měnové unie a že evropský semestr by k tomu měl přispět;

2. domnívá se, že při zajišťování nezbytné demokratické legitimity hraje zásadní roli 
Evropský parlament; připomíná jeho pravomoci při schvalování legislativních textů, které 
jsou nezbytné pro uskutečnění cílů evropského semestru;

3. konstatuje, že evropský semestr nyní představuje roční rámec pro provádění a hodnocení 
strategie EU 2020, hlavních směrů hospodářských politik a hlavních směrů politik 
zaměstnanosti; zdůrazňuje nicméně, že tyto nástroje stanovené Smlouvou nesmí 
nahrazovat ani snižovat jejich důležitost; žádá Komisi, aby vyjasnila a upřesnila vztah 
mezi těmito různými nástroji;

4. konstatuje, že roční analýza růstu obsahuje dvě přílohy, které se zabývají stejnými tématy 
jako hlavní směry politik zaměstnanosti a hlavní směry hospodářských politik; domnívá se 
proto, že by měly podléhat stejnému parlamentnímu postupu; 

5. konstatuje, že roční analýza růstu v podobě, v jaké byla schválena na jarním zasedání 
Evropské rady, představuje východisko pro vypracování národních programů reforem 
(NPR) a programů stability a konvergenčních programů členských států, na jejichž 
základě Komise vypracovává doporučení pro jednotlivé země;

6. požaduje, aby byly řádným legislativním postupem schváleny zvláštní právní předpisy 
nebo interinstitucionální dohoda, jež umožní zajištění demokratické legitimity a efektivity 
evropského semestru;

7. přeje si posílení dialogu a spolupráce mezi evropskými a vnitrostátními orgány, zejména 
parlamentními; 

Pro plné zapojení Parlamentu do evropského semestru

8. požaduje, aby Komise do 10. ledna každého roku přijala roční analýzu růstu;

9. žádá Komisi, aby roční analýzu růstu vypracovala jako dokument k parlamentnímu 
jednání, k němuž je možno předkládat pozměňovací návrhy, a zejména aby zavedla rozdíl 
mezi politickým a věcně odborným vývojem; 

10. žádá Komisi, aby v roční analýze růstu jasně uvedla iniciativy na úrovni Unie a členských 
států, které přispívají k podpoře dlouhodobých investic, uskutečnění cílů strategie EU 
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2020 a omezení makroekonomických nerovnováh; 

11. vyzývá komisaře, kteří jsou odpovědní za evropský semestr, aby o roční analýze růstu 
ihned po jejím schválení kolegiem přišli diskutovat s příslušnými výbory Evropského 
parlamentu;

12. uspořádá každoročně před jarním zasedáním Evropské rady meziparlamentní fórum, na 
němž se v Evropském parlamentu sejdou členové výborů, jež mají ve vnitrostátních 
parlamentech na starosti evropský semestr; navrhuje, aby toto fórum sestávalo ze schůzí 
politických skupin a příslušných výborů a z plenárního zasedání, jež umožní přijmout 
společné usnesení před jarním zasedáním Evropské rady; pověřuje svého předsedu, aby 
Parlament zastupoval na jarním zasedání Evropské rady na základě takto schváleného 
usnesení;

13. žádá předsedu Evropské rady, aby každoročně přišel na plenární zasedání projednat 
výsledky jarního zasedání Evropské rady;

14. bere na vědomí, že v pilotním roce (2011) se evropské hlavní směry někdy objevily příliš 
brzy nebo příliš pozdě na to, aby měly skutečný vliv na vnitrostátní rozhodování o 
rozpočtu;

15. vyzývá parlamenty a vlády členských států, aby svůj harmonogram a vnitrostátní postup 
schvalování rozpočtu přizpůsobily s ohledem na evropský semestr, a zejména aby 
projednaly národní programy reforem a programy stability a konvergenční programy 
předtím, než je vláda předá Komisi;

16. domnívá se, že tyto změny posílí schopnost vnitrostátních parlamentů vykonávat kontrolu 
nad vnitrostátními rozpočty, neboť jim poskytnou celkový pohled zahrnující evropskou 
koordinaci hospodářských politik;

17. žádá Komisi, aby s členskými státy spolupracovala na lepší srovnatelnosti položek výdajů 
v jejich vnitrostátních rozpočtech tím, že vytvoří společnou nomenklaturu, která umožní 
změřit jejich příspěvek k uskutečňování cílů strategie EU 2020; 

18. povede konzultace s Komisí a jejími útvary, sociálními partnery a také s odborníky a 
specialisty, aby se vyjasnily dokumenty předávané členskými státy;

19. zdůrazňuje, že národní programy reforem a programy stability a konvergenční programy 
musí členské státy předat do konce dubna; konstatuje, že počátkem května 2011 byla 
k dispozici jen malá část těchto dokumentů; 

20. žádá Komisi, aby po vydání analýzy programů stability a konvergenčních programů a
národních programů reforem prezentovala svá doporučení;

21. po jarním zasedání Evropské rady uspořádá meziparlamentní setkání (rozpočtovou 
konferenci), na němž se sejdou předsedové výborů odpovědných za evropský semestr ve 
vnitrostátních parlamentech a v Evropském parlamentu (ECON, EMPL, BUDG) nad 
návrhy doporučení Komise;
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22. žádá Radu, aby každoročně v červenci, příp. v září, pokud se v daném roce konají volby, 
přišla vysvětlit veškeré podstatné změny, které provedla v návrzích doporučení Komise;

23. žádá o účast na makroekonomickém dialogu, který je třeba posílit a který musí probíhat 
interaktivněji;

24. přeje si, aby se v Parlamentu uspořádala diskuse s představiteli států a vlád členských 
států, které chtějí využít Evropský mechanismus stability, předtím, než z něj budou 
uvolněny prostředky;

25. na podzim provede vyhodnocení makroekonomické situace v Unii, přičemž se bude opírat 
o názory skupiny složené z různých ekonomických institucí, aby podpořil diskusi a měl 
k dispozici další ekonomickou analýzu před svým jednáním s Komisí s ohledem 
na vypracování roční analýzy růstu; 

26. vyzývá Radu, aby každoročně během prvních týdnů v roce přišla podat Parlamentu zprávu 
o uskutečňování předchozího evropského semestru;

27. přeje si, aby se různé aspekty evropského semestru, a zejména role jednotlivých institucí, 
pravidelně přehodnocovaly s cílem zohlednit aktuální diskuse a návrhy;

*

* *

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


