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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na 
rok 2013
(2012/2256(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zejména na články 9, 151 
a čl. 153 odst. 1 písm. e) této Smlouvy,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2012,

– 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 sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 o roční analýze růstu na rok 2013 
(COM(2012)0750),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro ústavní záležitosti (A7–0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že celá eurozóna zažívá hospodářský pokles s dvojitým výkyvem;

B. vzhledem k tomu, že krize měla ničivé důsledky pro život milionů Evropanů, což 
dokládají oficiální statistiky nezaměstnanosti: od roku 2008 přišlo v EU o zaměstnání již 
přes 8 milionů lidí;  v současnosti je bez práce více než 25 milionů Evropanů a z nich je 
téměř 11 milionů nezaměstnaných déle než rok; nezaměstnaností je aktuálně dotčeno 
takřka 10 milionů mladých lidí; pouze za minulý rok přišly o práci 2 miliony osob;

C. vzhledem k tomu, že je třeba připomenout začátek krize v roce 2007, kdy průměrný 
schodek veřejných financí eurozóny dosahoval pouhých 0,6 % a klesal směrem 
k vyváženému stavu;

D. vzhledem k tomu, že prudké zhoršení schodků veřejných financí a veřejného dluhu, 
k němuž od roku 2009 došlo v mnoha členských státech, vyvolala za situace, kdy 
neexistovaly evropské proticyklické nástroje, reakce vlád na krizi;

E. vzhledem k tomu, že analýzy statistik z let 2010 a 2011 nyní jasně dokládají, že zvolené a 
přijaté politiky, jež byly opodstatněny předčasným a rozsáhlým zpřísněním fiskální 
politiky spolu s dopady restriktivní měnové politiky na všechny členské státy, které 
doposud přetrvávají, způsobily zvrat v podobě mírného oživení z roku 2010;

F. vzhledem k tomu, že odhady Komise pro rok 2012 byly postupně revidovány směrem 
dolů z 1,8 % na jaře 2011 na -0,4 % na podzim 2012; vzhledem k tomu, že ve svých 
podzimních odhadech předpovídá Komise pro rok 2013 růst HDP ve výši pouhé 0,1 %; 
vzhledem k tomu, že o přesnosti těchto odhadů pro rok 2013 existují vážné pochybnosti, 
neboť pravděpodobně vycházejí z podhodnoceného fiskálního multiplikátoru, a tudíž 
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podceňují nepříznivý dopad současné restriktivní rozpočtové politiky na hospodářský růst;

G. vzhledem k tomu, že v hospodářsky nepříznivých časech mohou být fiskální 
multiplikátory dvakrát až třikrát vyšší než za běžné situace, kdy se mezera výstupu blíží 
nule;

H. vzhledem k tomu, že souběžná konsolidace ve většině EU zároveň zvýšila fiskální 
multiplikátor eurozóny jako celku a její dopady byly znásobeny vysokou mírou 
otevřenosti evropských ekonomik na vnitřním trhu;

I. vzhledem k tomu, že každý členský stát trpí důsledky jednak zpřísnění vlastní fiskální 
politiky, jednak překotné konsolidace prováděné synchronizovaně ostatními členskými 
státy;

J. vzhledem k tomu, že tato strategie zpřísňování fiskální politiky stlačuje poptávku, mzdy i 
ceny a zároveň zvyšuje nezaměstnanost;

K. vzhledem k tomu, že studie Mezinárodního měnového fondu (MMF) z poslední doby 
dokládají, že postupná a plynulá fiskální konsolidace je vhodnější než strategie příliš 
rychlého a prudkého snižování nerovnováhy veřejných financí;

L. vzhledem k tomu, že srovnávací přehled postupu při makroekonomické nerovnováze za 
rok 2011 ilustruje obrovské rozdíly uvnitř Evropské unie, obzvláště eurozóny; průměrná 
bilance běžného účtu za poslední 3 roky vyjádřená v % HDP ukazuje výrazný přebytek 
pouze u tří zemí (Lucemburska a Nizozemska v hodnotě +7,5 a Německa +5,9), zatímco 
hodnoty většiny ostatních států jsou záporné;

M. vzhledem k tomu, že zisky z vnitřního trhu a společné měny jsou mezi členskými státy 
rozděleny velice nerovnoměrně, což slabším ekonomikám při reakci na krizi zmenšuje 
manévrovací prostor;

N. vzhledem k tomu, že úsporná opatření přijatá řadou členských států dosáhla 
nebývalých rozměrů: nastavení fiskální politiky Řecka mezi lety 2010 a 2012 dosahuje 
18 procentních bodů HDP, Portugalska 7,5, Španělska 6,5 a Itálie 4,8 bez jakýchkoli 
podstatnějších známek zlepšení hospodářské a fiskální situace a je doprovázeno enormním 
sociálním rozkolem, což vyžaduje nové posouzení zavedených politik;

O. vzhledem k tomu, že státní úrokové sazby vykazují v rámci eurozóny bezpříkladné 
odchylky a v určitých členských státech zůstávají na neudržitelné úrovni;

P. vzhledem k tomu, že země s přebytkem by měly být vyzvány k tomu, aby sdílely břemeno 
korekce tím, že budou podporovat svoji domácí poptávku, a to zejména úpravou mezd;

Q. vzhledem k tomu, že Komise nebyla schopna přesvědčivě doložit, že zvolené politiky 
časem přinesou výsledky a že jejich dopad na společnost bude spravedlivý a přijatelný;

R. vzhledem k tomu, že poskytování úvěrů soukromému sektoru nadále nedosahuje 
dřívějších rozměrů a soukromé úvěrové toky jsou utlumeny;

S. vzhledem k tomu, že schopnost daňových poplatníků přispívat je v řadě členských států 
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již vyčerpána; vzhledem k tomu, že podle odhadů představuje evropská stínová 
ekonomika 22,1 % veškeré ekonomické činnosti a výsledné daňové ztráty každoročně 
dosahují kolem jednoho bilionu EUR;

T. vzhledem k tomu, že roční analýza růstu na rok 2013 má za cíl určit hospodářské a 
sociální priority pro rok 2013;

U. vzhledem k tomu, že pilíř rozpočtové kázně by se měl rozvíjet ruku v ruce s pilíři 
solidarity a demokracie;

1. vítá, že roční analýza růstu na rok 2013 uznává, že pro vymanění se z krize je nezbytný 
růst, pochybuje však o tom, zda pozitivní známky oživení spatřované Komisí odpovídají 
skutečnosti; varuje před rizikem pokračujícího omezování hospodářské činnosti 
v nadcházejícím roce, které je výsledkem nahromadění nepříznivých účinků významných 
a souběžných procyklických rozpočtových škrtů v celé eurozóně;

2. vyzývá Komisi, aby se vážně zabývala možností rozložení fiskální korekce na delší 
období, čímž by vznikl dočasný dodatečný manévrovací prostor pro co nejrychlejší 
opětovné nastartování růstu;

3. vyzývá Komisi, aby přiznala, že převažující politický postoj maří své vlastní záměry, a 
aby přehodnotila svá politická doporučení pro příští rok v podobě, v jaké jsou obsažena 
v roční analýze růstu;

4. je přesvědčen, že Komise příliš zlehčuje význam nedávné diskuse o velikosti fiskálního 
multiplikátoru, a to zejména po analýze této problematiky provedené MMF v posledním 
Světovém hospodářském výhledu, zatímco v teoretických i empirických pracích stávající 
ekonomické literatury z poslední doby v této otázce se vytváří obecná shoda; domnívá se, 
že tato otázka má pro tvorbu politiky zásadní význam, neboť nesprávné fiskální 
multiplikátory mohou způsobit rozsáhlé chyby v politických opatřeních; vyzývá proto 
Komisi, aby své makroekonomické modelování a předpovědi urychleně podrobila 
důkladné a systematické kontrole, pravidelně prováděné nezávislými instituty;

5. vítá, že Komise uznala „možnost“ úpravy lhůty pro nápravu nadměrných schodků za 
odůvodněnou, a to s plným respektem vůči duchu a liteře Paktu stability a růstu; domnívá 
se nicméně, že toto uznání mělo přijít už dříve;

6. vyzývá Komisi, aby přehodnotila situaci členských států s ohledem na výjimečné 
okolnosti, jimž čelí – „neobvyklé události, kterou dotyčný členský stát [členské státy] 
nemůže nikterak ovlivnit a která má zásadní dopad na finanční situaci vládních institucí, 
nebo období závažného hospodářského útlumu ve smyslu revidovaného Paktu o stabilitě a 
růstu […]“;

7. vyzývá Komisi a Radu, aby členským státům s nadměrnými schodky způsobenými 
výjimečnými okolnostmi usnadnila cestu ke konsolidaci a zajistila, aby „roční rozpočtové 
cíle […] byly v souladu s minimálním ročním zlepšením dosahujícím doporučené hodnoty 
nejméně 0,5 % HDP, tj. cyklicky očištěného salda bez jednorázových a dočasných 
opatření, s cílem odstranit nadměrný schodek ve lhůtě stanovené v doporučení“, jak uvádí 
preventivní složka Paktu o stabilitě a růstu;
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8. vyzývá Komisi a Radu, aby potřebu veřejných produktivních investic uvedla do 
rovnováhy s cíli fiskální kázně, a to tak, že veřejné investiční programy zahrne do svého 
hodnocení programů stability a konvergenčních programů a postupů při nadměrném 
schodku;

9. vyzývá Komisi, aby začala naléhavě vytvářet plán, který by zajistil, že prvky fiskální 
kázně budou souběžně doprovázeny konkrétními návrhy týkajícími se solidarity mezi 
členskými státy a demokratické legitimity coby součásti interinstitucionální dohody o 
evropském semestru;

10. vyzývá Komisi a Radu, aby podstatnou měrou zlepšily kvalitu, specifičnost a přiměřenost 
doporučení pro jednotlivé země, zejména prostřednictvím kvalifikovaného výkladu 
postupu při makroekonomické nerovnováze;

11. vyzývá členské státy, aby se urychleně dohodly na víceletém finančním rámci (VFR), a 
zajistily tak, že bude posílena jeho úloha coby zdroje tolik potřebných investic;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby přehodnotily doporučená opatření fiskální korekce 
v případech, že došlo k hospodářskému poklesu, a zaručily přitom minimální úroveň 
sociálního zabezpečení, chránily základní práva pracovníků a vyhnuly se spirále recese; 
vyzývá Komisi a Radu, aby navrhly unijní nástroje sociální ochrany a minimální sociální 
normy;

13. vyzývá rovněž Komisi, aby předložila návrh uceleného přístupu k zajištění růstu, který by 
měl zahrnovat skutečně evropskou průmyslovou politiku a zaručovat, že Evropa bude ve 
svých vnějších obchodních vztazích využívat veškerou svoji sílu a vliv; vyzývá Komisi, 
aby v plné míře využívala zdroje růstu pramenící z obchodu se třetími zeměmi a zavedla 
reciprocitu a spravedlivý obchod; vyzývá komisi, aby do obchodních dohod začlenila 
důrazné sociální doložky vycházející z pracovních norem Mezinárodní organizace práce;

14. zdůrazňuje, že odhodlané úsilí členských států zajistit vhodným tempem udržitelnost 
veřejných financí může fungovat pouze tehdy, bude-li makroekonomická nerovnováha 
snižována vyváženým způsobem;

15. vyzývá Komisi a Radu, aby jednaly rychle a poskytly tak Paktu pro růst a zaměstnanost 
skutečný obsah a zajistily jeho účinnost, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady ve 
dnech 28.–29. června 2012;

16. vyzývá Komisi, aby představila konkrétní návrhy na zlepšení boje proti daňovým 
podvodům a únikům, a to i ve vztahu k třetím zemím, neboť jsou zásadním nástrojem pro 
spravedlivější rozdělení úsilí v oblasti rozpočtů a pro větší příjmy členských států;

17. vyzývá Komisi a Radu, aby se naléhavě zapojily do vytváření vhodných mechanismů 
společného řízení státního dluhu s cílem zmírnit dluhovou zátěž členských států a vytvořit 
podmínky pro budoucí společné vydávání dluhopisů, které určí hranice odchylek nákladů 
na financování státu;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ
PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

DOPORUČENÍ Č. 1 TÝKAJÍCÍ SE ALTERNATIVNÍ STRATEGIE
Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na 
základě roční analýzy růstu by měly mít následující cíle:
Komise a Rada by měly přijmout novou alternativní strategii založenou na níže uvedených 
šesti pilířích:
1. Fiskální konsolidace by měla být s náležitým ohledem na stávající fiskální pravidla EU 
odložena a rozložena. Namísto úsporných opatření ve výši téměř 130 miliard EUR pro celou 
eurozónu by vyváženější fiskální konsolidace ve výši 0,5 % HDP v souladu se Smlouvami, 
Paktem stability a růstu a rozpočtovým paktem zajistila jen pro rok 2013 skutečný 
manévrovací prostor ve výši přesahující 85 miliard EUR. Pouhé oddálení a omezení 
konsolidace může průměrný růst v eurozóně mezi lety 2013 až 2017 posílit o 0,7 procentního 
bodu ročně.

2. Je nutné zastavit spekulace se státními dluhopisy členských států. Do řídicí struktury 
Společenství musí být co nejdříve začleněn Evropský mechanismus stability (ESM) spolu 
s ECB jakožto pojistkou.
3. Přetrvávající a dlouhodobou kumulativní nerovnováhu, která se v průběhu existence 
společné měny zhoršuje kvůli nestejnoměrným dopadům společných politik v různých 
ekonomikách, je nutné odpovídajícím způsobem řešit, a to prostřednictvím konkrétních 
nástrojů konvergence na podporu konkurenceschopnosti zaostávajících ekonomik, zejména 
zlepšením jejich podmínek pro investice stimulující růst.

4. Je nutné významně navýšit poskytování úvěrů Evropskou investiční bankou a také 
prostřednictvím dalších opatření (zejména využívání strukturálních fondů a projektových 
dluhopisů) s cílem zajistit skutečný pokrok v oblasti agendy růstu Evropské unie. Pakt pro 
růst a zaměstnanost je naléhavě třeba převést do podoby konkrétních investic.

5. Je nutné uskutečňovat legislativní iniciativy a politické nástroje, aby se obnovil tok 
úvěrů do reálné ekonomiky. Společnosti, především malé a střední podniky, musí mít přístup 
k financování a podmínky tohoto financování by měly být v rámci vnitřního trhu podobné, 
tím spíše pak v rámci eurozóny.

6. Těsná koordinace hospodářských politik musí mít za cíl snížení vnitřní nerovnováhy 
v EU a zejména v eurozóně. Korekce nesmí spočívat pouze na zemích potýkajících se 
s deficitem. Země s přebytkem musí rovněž přijmout opatření na podporu své domácí 
poptávky a přijmout odpovídající doporučení Komise.

DOPORUČENÍ 2 TÝKAJÍCÍ SE DEMOKRATICKÉ KONTROLY A LEGITIMITY
Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na 
základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:
Znovu opakuje, že je nezbytné do koordinace hospodářské politiky a roční analýzy růstu 
v plné míře zapojit Parlament – jediný nadnárodní evropský orgán s legitimitou propůjčenou 
voliči.

Připomíná, že Evropský parlament musí být uznán jako odpovídající evropské demokratické 
fórum, které v závěru evropského semestru poskytne celkové zhodnocení. Je přesvědčen, že 
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na znamení tohoto uznání by měli zástupci orgánů a institucí EU a hospodářské orgány 
zapojené do tohoto procesu poskytovat poslancům Evropského parlamentu informace, budou-
li k tomu vyzváni. Požaduje, aby byla demokratická kontrola ze strany EP zakotvena 
v interinstitucionální dohodě o evropském semestru.

DOPORUČENÍ 3 TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÝCH ÚNIKŮ
Evropský parlament se domnívá, že roční politické pokyny přijaté Evropskou radou na 
základě roční analýzy růstu by měly mít za cíl následující:
Za využití shodně důvěryhodných zdrojů dosahuje výsledný odhad daňových úniků a 
vyhýbání se daňovým povinnostem přibližně 1 bilionu EUR ročně. Vypořádat se jak 
s daňovými úniky, tak s vyhýbáním se daňovým povinnostem lze pouze tehdy, budou-li 
členské státy ochotny jednotně provádět činnosti, které vycházejí ze zavedení podávání zpráv 
pro každou zemi zvlášť a společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 
osob, důsledné reformě účetnictví, změnách ve zveřejňování podnikového účetnictví pro 
daňové účely, větších investicích do pracovníků daňového auditu a aktualizaci a rozšíření 
směrnice EU o zdanění příjmů z úspor.
Komise představila akční plán týkající se daňových podvodů, daňových úniků a daňových 
rájů; členské státy musí tento nový středobod zájmu přijmout jednomyslně za svůj s cílem 
dohodnout se ambiciózním, avšak realistickém hlavním cíli: zmenšení „daňové mezery“ do 
roku 2020 na polovinu. Směřováním k tomuto cíli by členské státy postupně dosáhly nových 
daňových příjmů na úrovni několika set miliard eur ročně, aniž by zvyšovaly daňové sazby.

Komise a Rada musí řešit následujících pět klíčových otázek:
1. reformu účetních pravidel a zveřejňování podnikového účetnictví,

2. aktualizaci směrnice o zdanění příjmů z úspor a rozšíření její působnosti,
3. zajištění povinného společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 

osob,
4. zavedení podávání zpráv pro každou zemi zvlášť,

5. posílení regulace rejstříků firem a trustů.
Kroky Komise budou muset zahrnovat i odpovídající celoevropské dohody s klíčovými 
zeměmi mimo EU, které v současnosti poskytují základnu finančním institucím 
napomáhajícím daňovým únikům a podvodným činnostem z EU, jako je například Švýcarsko.

Ze všeho nejdůležitější je, aby se zeměmi mimo EU jednala Komise jménem Unie jako celku 
a neponechávala iniciativu na jednotlivých zemích uzavírajících dvoustranné dohody.  EU 
musí zejména vést v rámci skupiny G20 a následně G8 diskusi o boji proti daňovým rájům.


