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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík
(2011/2071(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 121, 126 a 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na 
protokol č. 12 o postupe pri nadmernom deficite,

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 12. mája 2010 nazvané Posilnenie koordinácie 
hospodárskej politiky (KOM(2010)0250) a z 30. júna 2010 s názvom Prehlbovanie 
koordinácie hospodárskej politiky pre stabilitu, rast a pracovné miesta – nástroje silnejšej 
správy ekonomických záležitostí EÚ (KOM(2010)0367),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na závery Rady ECOFIN z 15. februára 2011 a z 7. septembra 2010,

– so zreteľom na článok 50 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2011),

A. keďže kríza a rastúce rozdiely v konkurencieschopnosti od zavedenia eura poukázali na 
to, že je potrebné, aby Únia lepšie koordinovala hospodárske politiky a vykonávala lepší 
rozpočtový dohľad,

B. keďže parlamentný súhlas s verejným rozpočtom je jedným zo základov demokracie,

C. keďže efektívnosť vnútroštátnych hospodárskych politík prostredníctvom posilnenej 
koordinácie závisí od demokratickej legitímnosti týchto politík na parlamentnej úrovni,

D. keďže európsky semester vedie k prehodnoteniu mechanizmov kontroly Komisie a Rady 
prostredníctvom parlamentného zastúpenia,

E. keďže výlučne medzivládny systém koordinácie by bol nedostatočný v oblastiach, ktoré si 
vyžadujú koordinovanú činnosť Únie, 

F. keďže zavedenie európskeho semestra povedie k zmenám v činnosti národných 
parlamentov, 

G. keďže Komisia podrobne nerozviedla svoju predstavu o európskom semestri a doteraz 
nezohľadnila potrebu zabezpečiť demokratickú legitímnosť tohto nového procesu, najmä 
prostredníctvom lepšieho zapojenia Európskeho parlamentu, národných parlamentov 
a sociálnych partnerov, 

H. keďže vzhľadom na skúsenosti získané v rámci monetárneho dialógu by sa Európsky 
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parlament mal podieľať na vymedzení a kontrole hospodárskych politík a na rozpočtovom 
dohľade, 

I. so zreteľom na skúsenosti získané v rámci medziparlamentných stretnutí, ktoré 
každoročne usporadúva Hospodársky a menový výbor Európskeho parlamentu,

K demokratickému a účinnému európskemu semestru
1. je presvedčený o tom, že vzhľadom na súčasnú krízu je potrebné posilniť hospodársky 

pilier hospodárskej a menovej únie, k čomu by mal prispieť aj európsky semester;

2. domnieva sa, že úloha Európskeho parlamentu má zásadný význam pre zabezpečenie 
potrebnej demokratickej legitímnosti; upozorňuje na svoje právomoci, čo sa týka 
prijímania legislatívnych textov potrebných na realizáciu cieľov európskeho semestra;  

3. konštatuje, že európsky semester sa stal ročným rámcom na realizáciu a hodnotenie 
stratégie EÚ 2020, hlavných smerov hospodárskych politík a usmernení pre politiky 
zamestnanosti; zdôrazňuje však, že európsky semester by tieto nástroje, ktoré sú 
stanovené v zmluve, nemal ani nahradiť, ani znížiť ich význam; žiada Komisiu, aby 
objasnila a spresnila vzájomný vzťah medzi týmito rôznymi nástrojmi;

4. konštatuje, že ročný prieskum rastu obsahuje dve prílohy, ktoré pokrývajú rovnakú oblasť 
ako usmernenia pre politiky zamestnanosti a hlavné smery hospodárskych politík; 
domnieva sa preto, že by mali podliehať rovnakému parlamentnému postupu; 

5. konštatuje, že ročný prieskum rastu v podobe, v akej ho schválila Európska rada na 
svojom jarnom zasadnutí, poskytuje usmernenia k vypracovaniu národných programov 
reforiem a programov stability a konvergenčných programov členských štátov, na ktorých 
základe Komisia pripravuje odporúčania pre jednotlivé krajiny;

6. požaduje, aby boli prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu prijaté osobitné 
právne predpisy alebo medziinštitucionálna dohoda, ktoré umožnia zabezpečiť 
demokratickú legitímnosť a účinnosť európskeho semestra; 

7. praje si zintenzívniť dialóg a spoluprácu medzi európskymi inštitúciami a vnútroštátnymi 
orgánmi, predovšetkým parlamentnými; 

Plnohodnotná účasť Parlamentu na európskom semestri

8. požaduje, aby Komisia každoročne do 10. januára prijala ročný prieskum rastu;

9. žiada Komisiu, aby ročný prieskum rastu vypracovala ako dokument určený na 
prerokovanie v parlamente, ku ktorému je možné predkladať zmeny a doplnenia, najmä 
tým, že zavedie rozlišovanie medzi politickým a technickým vývojom; 

10. žiada Komisiu, aby v ročnom prieskume rastu jasne uviedla iniciatívy prijaté na úrovni 
Únie a členských štátov, ktoré umožňujú podporiť dlhodobé investície, realizáciu cieľov 
stratégie EÚ 2020 a zníženie makroekonomickej nerovnováhy; 

11. vyzýva komisárov zodpovedných za európsky semester, aby prišli prerokovať ročný 
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prieskum rastu s príslušnými výbormi Európskeho parlamentu hneď po jeho prijatí 
Komisiou;

12. má v úmysle usporiadať každoročne pred jarným zasadnutím Európskej rady 
medziparlamentné fórum, na ktorom sa v Európskom parlamente zídu členovia výborov 
poverených európskym semestrom v rámci národných parlamentov ; navrhuje, aby toto 
fórum zahŕňalo schôdze politických skupín a príslušných výborov a plenárnu schôdzu, čo 
umožní prijať spoločné uznesenie pred jarným zasadnutím Európskej rady; poveruje 
svojho predsedu, aby zastupoval Európsky parlament na jarnom zasadnutí Európskej rady 
v zmysle takto prijatého uznesenia;

13. žiada predsedu Európskej rady, aby sa každoročne zúčastnil na plenárnej schôdzi s cieľom 
prerokovať opatrenia prijaté v nadväznosti na jarné zasadnutie Európskej rady;

14. konštatuje, že v úvodnom roku (2011) boli európske usmernenia v niektorých prípadoch 
vydané príliš skoro alebo príliš neskoro na to, aby mali skutočný dosah na rozhodovanie 
o vnútroštátnych rozpočtoch;

15. vyzýva parlamenty a vlády členských štátov, aby svoj harmonogram a vnútroštátny postup 
prijímania rozpočtu upravili s cieľom zohľadniť európsky semester, a predovšetkým aby 
prerokovali národné programy reforiem a programy stability a konvergenčné programy 
predtým, ako ich predložia národné vlády;

16. domnieva sa, že prostredníctvom týchto zmien sa zvýši schopnosť národných parlamentov 
vykonávať kontrolu nad vnútroštátnymi rozpočtami tým, že sa im poskytne celkový obraz 
zahŕňajúci európsku koordináciu hospodárskych politík;

17. žiada Komisiu, aby sa spolu s členskými štátmi usilovala o zvýšenie porovnateľnosti 
výdavkových položiek vnútroštátnych rozpočtov tým, že tieto budú začlenené do 
spoločnej nomenklatúry umožňujúcej posúdiť, do akej miery prispievajú k realizácii 
cieľov stratégie EÚ 2020; 

18. má v úmysle konzultovať s Komisiou a jej útvarmi, so sociálnymi partnermi, ako aj 
s odborníkmi a so špecialistami s cieľom objasniť dokumenty predkladané členskými 
štátmi;

19. zdôrazňuje, že členské štáty musia predkladať národné programy reforiem a programy 
stability a konvergenčné programy do konca apríla; konštatuje, že začiatkom mája 2011 
bola k dispozícii len veľmi malá časť týchto dokumentov; 

20. žiada Komisiu, aby po uskutočnení analýzy programov stability a konvergenčných 
programov, ako aj národných programov reforiem prišla prezentovať svoje odporúčania;

21. má v úmysle zorganizovať po jarnom zasadnutí Európskej rady medziparlamentnú 
schôdzu (rozpočtovú konferenciu), na ktorej sa stretnú predsedovia výborov poverených 
európskym semestrom v rámci národných parlamentov a v Európskom parlamente 
(ECON, EMPL, BUDG) s cieľom prerokovať odporúčania navrhnuté Komisiou;

22. vyzýva Radu, aby každoročne v júli – alebo v septembri v prípade roka, v ktorom sa 
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konajú voľby – prišla odôvodniť všetky podstatné zmeny, ktoré uskutočnila 
v odporúčaniach navrhnutých Komisiou;

23. žiada, aby sa mohol zúčastňovať na makroekonomickom dialógu, ktorý treba zintenzívniť 
a zvýšiť jeho interaktívnosť;

24. praje si, aby sa v Parlamente uskutočnila diskusia s najvyššími predstaviteľmi štátov 
a vlád tých členských štátov, ktoré majú v úmysle využiť Európsky mechanizmus pre 
stabilitu, a to ešte pred jeho mobilizáciou;

25. má v úmysle vykonať v jeseni audit makroekonomickej situácie Únie, pričom sa bude 
opierať o panel tvorený rôznymi ekonomickými inštitútmi, s cieľom podporiť diskusiu 
a získať ďalšie odborné stanovisko o ekonomických otázkach vzhľadom na svoje 
rokovania s Komisiou pred vypracovaním ročného prieskumu rastu; 

26. vyzýva Radu, aby mu v prvých týždňoch každého nového roka podala správu 
o uskutočňovaní predchádzajúceho európskeho semestra;

27. praje si, aby sa pravidelne revidovali rôzne aspekty európskeho semestra, najmä úloha 
jednotlivých inštitúcií, s cieľom zohľadniť uskutočnené diskusie a predložené návrhy;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Európskej rade, 
národným parlamentom, ECB a predsedovi Euroskupiny.


