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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro 
rok 2012
(2012/2150(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 136 ve spojení 
s čl. 121 odst. 2 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 
16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 
politik1

– s ohledem na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států2,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 o donucovacích 
opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně3,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne ze dne 8. listopadu 2011 , kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 
16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně6,

– s ohledem na přílohu k závěrům zasedání Evropské rady ve dnech 24.–25. března 2011 
nazvanou Pakt euro plus: posílení koordinace hospodářských politik v zájmu 
konkurenceschopnosti a konvergence7,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2011 o roční analýze růstu na rok 2012 
(KOM(2011)0815),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2012 o příspěvku k roční analýze růstu 20128,

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady o provádění hlavních směrů 
                                               
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/120303.pdf
8Přijaté texty, P7_TA(2012)0048.
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hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro (COM(2012)0301),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Rakouska 
na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska na období 2011-2016 
(COM(2012)0306),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Belgie na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Belgie na období 2012–2015 
(COM(2012)0314),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Bulharska 
na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Bulharska na období 2012–
2015 (COM(2012)0302),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Kypru na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Kypru na období 2012–2015 
(COM(2012)0308),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České 
republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky 
na období 2012–2015 (COM(2012)0303),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Dánska na 
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Dánska na období 2012–2015 
(COM(2012)0304),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Estonska 
na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Estonska na období 2012–2015 
(COM(2012)0311),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Finska na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Finska na období 2012–2015 
(COM(2012)0312),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Francie na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Francie na období 2012–2016 
(COM(2012)0313),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Německa 
na rok 2012a stanovisko Rady k programu stability Německa na období 2012–2016 
(COM(2012)0305),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Řecka na 
rok 2012 (COM(2012)0307),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Maďarska 
na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Maďarska na období 2012–
2015 (COM(2012)0317),
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– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Irska na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Irska na období 2012–
2015 (COM(2012)0316), 

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Itálie na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Itálie na období 2012–2015 
(COM(2012)0318),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Lotyšska 
na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Lotyšska na období 2012–
2015 (COM(2012)0320),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Litvy na 
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Litvy na období 2012–2015 
(COM(2012)0319),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem 
Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na 
období 2012–2015 (COM(2012)0315),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Malty na 
rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Malty na období 2012–2015 
(COM(2012)0321),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem 
Nizozemska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska na období 
2012–2015 (COM(2012)0322),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Polska na 
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska na období 2012–2015 
(COM(2012)0323),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem 
Portugalska na rok 2012 a stanovisko Rady ke stabilizačnímu programu Portugalska na 
období 2012–2016 (COM(2012)0324),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Rumunska 
na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Rumunska na období 2012–
2015 (COM(2012)0325),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Slovenska 
na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období 2012–2015 
(COM(2012)0326),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Slovinska 
na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovinska na období 2012–2015 
(COM(2012)0327),
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– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Španělska 
na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Španělska na období 2012–2015 
(COM(2012)0310),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady národnímu programu reforem Švédska na 
rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska na období 2012–2015 
(COM(2012)0328),

– s ohledem na doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Spojeného 
království na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného 
království na období 2012–2017 (COM(2012)0309),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro 
regionální rozvoj, Výboru pro ústavní záležitosti, jakož i Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že hospodářská, společenská a finanční krize a krize státního dluhu 
ještě neodezněly;

B. vzhledem k tomu, že evropský semestr byl kodifikován nařízením (EU) č.1175/2011 ze 
dne 16. listopadu 2011 (zpráva Corien Wortmann-Koolové);

1. vítá doporučení Komise jednotlivým státům eurozóny; očekává, že tato doporučení budou 
tvořit základ pro doporučení z jarního zasedání Evropské rady;

2. připomíná, že evropský semestr umožňuje ex ante koordinaci v kontextu eurozóny, a to 
jak prostřednictvím předkládání návrhů rozpočtu, tak prostřednictvím diskuse o plánech 
významných reforem hospodářské politiky, s cílem zohlednit a omezit účinky 
vnitrostátních opatření na eurozónu jako celek;

3. je přesvědčen, že navržená opatření jsou cestou k udržitelným veřejným financím, lepší 
konkurenceschopnosti, vyššímu růstu a lepší situaci v oblasti zaměstnanosti;

4. bere na vědomí, že Komise trvá na provádění strukturálních, růst podporujících reforem, 
aby se EU vypořádala s krizí a znovu zaujala vedoucí pozici ve světovém hospodářství; 
podporuje úsilí Komise o nápravu makroekonomické nerovnováhy v rámci eurozóny;

5. podotýká, že většina strukturálních reforem se zaměřuje na malé spektrum oblastí, a to 
např. na trh práce, daňový systém, restrukturalizaci bankovního sektoru, odstranění 
neodůvodněných omezení u regulovaných živností a povolání, liberalizaci určitých 
odvětví, zvýšení efektivity a kvality v oblasti veřejných výdajů, odstraňování zbytečných 
úrovní státní správy, boj proti daňovým únikům, reformu trhů s hypotékami 
a nemovitostmi; 

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby byla ve svých doporučeních konkrétnější a aby sledovala 
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doporučení vydaná v minulosti, mj. předkládáním detailnějších vysvětlení a hodnocení 
u případů, kdy se Komise domnívá, že určitá země se doporučeními řídila pouze částečně;

7. vybízí členské státy k tomu, aby striktně dodržovaly pravidla stanovená v Paktu o stabilitě 
a růstu, ve znění balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí 
(tzv. six-pack), aby zvýšily odolnost veřejných financí, zvýšily udržitelnost evropského 
hospodářství a omezily tlak bankovního sektoru; očekává, že Komise a Rada budou tato 
pravidla tvrdě prosazovat; je pevně přesvědčena, že na národní i na nadnárodní úrovni by 
měly být posíleny fiskální instituce a fiskální disciplína a že výdaje státu by měly být 
nasměrovány do dlouhodobých investic s cílem podpořit udržitelný růst; 

8. vítá ukončení postupu při nadměrném schodku v několika členských státech; doufá, že 
další postupy při nadměrném schodku budou moci být ukončeny v blízké budoucnosti;

9. vítá skutečnost, že mezi 25 členskými státy, které podepsaly Smlouvu o stabilitě, 
koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, roste počet těch, které tuto smlouvu 
ratifikovaly; naléhavě žádá všechny ostatní členské státy, aby tuto smlouvu ratifikovaly co 
nejdříve; oceňuje pozitivní výsledek irského referenda o této smlouvě;

10. naléhavě vyzývá všechny dotčené strany, aby se urychleně dohodly na souboru dvou 
právních aktů (tzv. two-pack), které doplní stávající právní předpisy přijaté postupem 
spolurozhodování; naléhavě vyzývá dotčené strany, aby neoslabovaly závěry Rady krátce 
poté, kdy byly přijaty;

11. chválí dosavadní hospodářský dialog mezi Parlamentem a zástupci členských států a přeje 
si, aby byly vedeny další dialogy;

12. zdůrazňuje, že je třeba posílit pracovní metody Euroskupiny;

13. opět zdůrazňuje, že je třeba učinit kroky k posílení stability finančního systému 
v eurozóně;

14. připomíná, že doporučení Komise jsou příspěvkem k jarnímu zasedání Evropské rady a že 
tento postup není legislativním postupem;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, vládám členských států 
a Evropské centrální bance.


