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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 
2012
(2012/2150(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 136 v spojení 
s článkom 121 ods. 2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1175/2011 zo 16. 
novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 o posilnení 
dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich 
koordinácii1,

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na 
rozpočtové rámce členských štátov2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1174/2011 zo 16. 
novembra 2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej 
makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1177/2011 z 8. novembra 2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri 
nadmernom schodku4,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. 
novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh5,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. 
novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne6,

– so zreteľom na Prílohu I záverov Európskej rady z 24. a 25. marca 2011 s názvom Pakt 
Euro Plus: Intenzívnejšia koordinácia hospodárskej politiky v záujme 
konkurencieschopnosti a konvergencie7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2011 o ročnom prieskume rastu 2012 
(COM(2011)0815),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2012 o príspevku k ročnému prieskumu 
rastu 20128,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12.
2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41.
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8.
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33.
5 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.
6 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1.
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st00/st00010.sk11.pdf.
8Prijaté texty, P7_TA(2012)0048. 
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– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa vykonávania všeobecných 
usmernení k hospodárskym politikám členských štátov, ktorých menou je euro 
(COM(2012)0301),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Rakúska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Rakúska na roky 2011 – 2016 (COM(2012)0306),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Belgicka na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Belgicka na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0314),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Bulharska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 
ku konvergenčnému programu Bulharska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0302),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Cypru na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Cypru na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0308),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Českej republiky na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 
ku konvergenčnému programu Českej republiky na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0303),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Dánska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 
programu Dánska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0304),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Estónska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému 
programu stability Estónska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0311),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Fínska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Fínska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0312),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Francúzska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Francúzska na roky 2012 – 2016 (COM(2012)0313),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Nemecka na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Nemecka na roky 2012 – 2016 (COM(2012)0305),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Grécka na rok 2012 (COM(2012)0307),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Maďarska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 
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ku konvergenčnému programu Maďarska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0317),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Írska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Írska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0316), 

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Talianska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Talianska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0318),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Lotyšska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 
programu Lotyšska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0320),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Litvy na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 
programu Litvy na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0319),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Luxemburska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Luxemburska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0315),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Malty na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability 
Malty na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0321),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Holandska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Holandska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0322),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Poľska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 
programu Poľska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0323),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Portugalska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Portugalska na roky 2012 – 2016 (COM(2012)0324),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Rumunska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 
ku konvergenčnému programu Rumunska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0325),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Slovenska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Slovenska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0326),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Slovinska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Slovinska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0327),
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– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Španielska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Španielska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0310),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Švédska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 
programu Švédska na roky 2012 – 2015 (COM(2012)0328),

– so zreteľom na odporúčanie pre odporúčania Rady týkajúce sa národného programu 
reforiem Spojeného kráľovstva na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady 
ku konvergenčnému programu Spojeného kráľovstva na roky 2012 – 2017 
(COM(2012)0309),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre ústavné veci a Výboru pre práva žien a rodovú 
rovnosť(A7-0000/2012),

A. keďže hospodárska, sociálna a finančná kríza a kríza štátneho dlhu sa zatiaľ nezmiernila;

B. keďže európsky semester bol kodifikovaný nariadením (EÚ) č. 1175/2011 zo 16. 
novembra 2011 (správa Wortmannovej-Koolovej;)

1. víta odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny v rámci eurozóny; očakáva, že tieto 
odporúčania budú základom odporúčaní z jarného zasadnutia Rady;

2. pripomína, že európsky semester umožňuje v rámci eurozóny koordináciu ex-ante tak 
prostredníctvom predloženia návrhov rozpočtov, ako aj diskusie o hlavných plánoch 
reforiem hospodárskej politiky s cieľom zohľadniť a obmedziť účinky presahovania 
vnútroštátnych opatrení na iné krajiny alebo na eurozónu ako celok;

3. vyjadruje presvedčenie, že navrhnuté opatrenia umožnia zabezpečiť udržateľné verejné 
financie, zvýšenú konkurencieschopnosť, vyšší rast a vyššiu zamestnanosť;

4. berie na vedomie, že Komisia dôrazne trvá na uskutočnení štrukturálnych reforiem 
posilňujúcich rast, aby Európa mohla čeliť kríze a získať späť svoje vedúce postavenie vo 
svetovom hospodárstve; podporuje snahy Komisie napraviť makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóne;

5. konštatuje, že väčšina štrukturálnych reforiem sa sústreďuje na malý počet oblastí, ako sú 
trh práce, daňový systém, reorganizácia bankového sektora, odstránenie neopodstatnených 
obmedzení týkajúcich sa regulovaných živností a povolaní, liberalizácia niektorých 
odvetví, zlepšenie efektívnosti a kvality verejných výdavkov, predchádzanie vzniku 
zbytočných úrovní verejnej správy, boj proti daňovým únikom a reforma hypotekárnych 
trhov a trhov s nehnuteľnosťami; 
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6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby svoje odporúčania formulovala jasnejšie a ďalej aby 
monitorovala svoje odporúčania vypracované v minulosti vrátane podrobnejšieho 
objasnenia a vyhodnotenia v tých prípadoch, v ktorých sa domnieva, že príslušná krajina 
jej odporúčania splnila len čiastočne;

7. nabáda členské štáty, aby dôsledne dodržiavali pravidlá stanovené v Pakte stability 
a rastu, zmenenom a doplnenom balíkom šiestich legislatívnych opatrení (tzv. six pack), s 
cieľom zvýšiť odolnosť verejných financií a dosiahnuť väčšiu udržateľnosť európskeho 
hospodárstva a obmedziť tlak zo strany bankového sektora; očakáva, že Komisia a Rada 
budú tieto pravidlá dôsledne presadzovať; je pevne presvedčený o tom, že je potrebné 
posilniť fiškálnu disciplínu a fiškálne inštitúcie na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni 
a že verejné výdavky by sa mali presmerovať na dlhodobé investície, ktoré by posilnili 
udržateľný rast; 

8. víta skutočnosť, že v prípade viacerých členských štátov bol ukončený postup pri 
nadmernom deficite; dúfa, že v blízkej budúcnosti bude možné ukončiť ďalšie postupy;

9. víta skutočnosť, že Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii 
ratifikuje čoraz väčší počet spomedzi 25 členských štátov, ktoré ju podpísali; naliehavo 
vyzýva všetky ostatné členské štáty, aby zmluvu čo najskôr ratifikovali; oceňuje pozitívny 
výsledok írskeho referenda o tejto zmluve;

10. naliehavo vyzýva všetky zapojené strany, aby sa urýchlene dohodli na balíku dvoch 
legislatívnych návrhov, ktorý by mal doplniť súčasné právne predpisy prijaté 
v spolurozhodovacom postupe; naliehavo vyzýva všetky zapojené strany, aby 
nepoľavovali v uplatňovaní záverov Rady krátko po ich prijatí;

11. oceňuje hospodársky dialóg, ktorý sa doteraz uskutočnil medzi Európskym parlamentom 
a národnými predstaviteľmi, a ocenil by ďalšie dialógy;

12. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť pracovné metódy euroskupiny;

13. pripomína svoju výzvu na prijatie opatrení s cieľom zlepšiť stabilitu finančného systému 
v eurozóne;

14. pripomína, že odporúčania Komisie sú príspevkom na jarné zasadnutie Rady a že nejde 
o legislatívny postup;

15. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, vládam členských 
štátov a Európskej centrálnej banke.


