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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 
2013
(2012/2256(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 9, 151 
a článok 153 ods. 1 písm. e),

– so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 28. – 29. júna 2012,

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 o ročnom prieskume rastu 2013 
(COM(2012)0750),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre ústavné veci (A7–0000/2012),

A. keďže eurozóna sa ako celok v súčasnosti nachádza v druhej fáze recesie;

B. keďže kríza má vážny dosah na životy miliónov Európanov, čo dokazujú oficiálne 
štatistiky o nezamestnanosti: od roku 2008 stratilo v EÚ prácu už viac ako 8 miliónov 
ľudí; viac ako 25 miliónov Európanov je v súčasnosti bez práce, pričom takmer 11 
miliónov nebolo zamestnaných viac ako rok; nezamestnaných je v súčasnosti takmer 10 
miliónov mladých ľudí; len v minulom roku prišlo o prácu 2 milióny ľudí; 

C. keďže treba pripomenúť, že na začiatku krízy v roku 2007 bol priemerný verejný deficit v 
eurozóne na úrovni 0,6 % a vykazoval klesajúci trend smerujúci k rovnováhe;

D. keďže prudké zhoršenie verejných deficitov a dlhov, ktoré sa vo viacerých členských 
štátoch začalo v roku 2009, bolo vyvolané reakciou vlád na krízu pri absencii 
proticyklických nástrojov na európskej úrovni;  

E. keďže analýza štatistík z roku 2010 a 2011 jasne dokumentuje, že zvolené možnosti 
politík spôsobili zvrat v miernom oživení v roku 2010 spôsobený predčasným a 
rozsiahlym sprísnením fiškálnej politiky s protichodnými účinkami v rôznych členských 
štátoch, ktoré stále pretrvávajú; 

F. keďže predpovede rastu na rok 2012 od Komisie boli postupne zrevidované nadol z 1,8 % 
na jar 2011 až na -0,4 % na jeseň 2012; keďže v jesennej predpovedi Komisia počíta sa 
rastom HDP v roku 2013 len na úrovni 0,1 %; keďže existujú vážne pochybnosti, pokiaľ 
ide o presnosť týchto predpovedí na rok 2013, keďže pravdepodobne vychádzajú z 
podhodnoteného fiškálneho multiplikátora, a teda podhodnocujú negatívny účinok 
súčasného fiškálneho poklesu na hospodársky rast; 
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G. keďže rozsah fiškálnych multiplikátorov v horšej hospodárskej situácii môže byť 2 až 3 
krát vyšší ako v normálnej hospodárskej situácii, keď sa produkčná medzera pohybuje 
okolo nuly;

H. keďže súčasná konsolidácia vo väčšine EÚ tiež zvýšila rozsah fiškálneho multiplikátora v 
eurozóne ako celku a jej vplyv bol zvýšený vysokou úrovňou otvorenosti európskych 
hospodárstiev v rámci vnútorného trhu;

I. keďže každý členský štát je postihnutý dôsledkami vlastných fiškálnych úspor a súbežnej 
rýchlej konsolidácie v ostatných členských štátoch; 

J. keďže táto stratégia sprísňovania fiškálnej politiky znižuje dopyt, mzdy a ceny, zatiaľ čo 
zvyšuje nezamestnanosť;

K. keďže v nedávnych štúdiách Medzinárodného menového fondu (MMF) sa uvádza, že 
postupná a plynulá konsolidácia je vhodnejšia ako stratégia príliš rýchleho a prudkého 
znižovania nerovnováh verejných financií;

L. keďže tabuľka postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (MIP) za rok 2011 ukazuje 
obrovské rozdiely v rámci Európskej únie, najmä v eurozóne; trojročný priemer zostatku 
bežného účtu ako % HDP vykazuje výrazný prebytok len v troch krajinách (Luxembursko 
a Holandsko +7,5 a Nemecko +5,9), pričom väčšina ostatných krajín vykazuje záporné 
pozície;  

M. keďže to naznačuje, že príjmy z vnútorného trhu a spoločnej meny sú v jednotlivých 
členských štátoch veľmi rozdielne, čo obmedzuje manévrovací priestor slabších 
hospodárstiev, pokiaľ ide o odozvu na krízu;

N. keďže úsporné opatrenia prijímané vo viacerých členských štátoch dosiahli 
bezprecedentné rozmery: zámery fiškálnej politiky v Grécku za roky 2010 až 2012 
predstavujú 18, v prípade Portugalska 7,5, Španielska 6,5 a Talianska 4,8 percent HDP 
bez akýchkoľvek významných znakov zlepšenia hospodárskej a fiškálnej situácie a s 
veľkým negatívnym dosahom na sociálnu situáciu, čo si vyžaduje prehodnotenie 
zavedených politík; 

O. keďže úroky štátnych dlhov vykazujú v rámci eurozóny bezprecedentné rozdiely a v 
niektorých členských štátoch ostávajú na neudržateľnej úrovni;

P. keďže krajiny s prebytkom mali byť požiadané o to, aby sa podieľali na záťaži spojenej s 
prispôsobovaním tým, že budú stimulovať svoj vnútorný dopyt, a to najmä úpravou 
miezd;

Q. keďže Komisia nevie presvedčivo zabezpečiť, že zvolené možnosti politiky časom prinesú 
svoje ovocie a že budú mať spravodlivý a prijateľný vplyv na spoločnosť;

R. keďže poskytovanie úverov súkromnému sektoru je aj naďalej na nízkej úrovni a úverové 
toky sú utlmené; 

S. keďže schopnosť daňovníkov prispievať je v niekoľkých členských štátoch takmer 
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vyčerpaná; keďže tieňové hospodárstvo v Európe podľa odhadov predstavuje 22,1 % 
celkovej hospodárskej činnosti a vyplývajúca strata na daniach dosahuje približne jeden 
bilión EUR ročne 

T. keďže cieľom ročného prieskumu rastu 2013 (RPR 2013) je stanoviť hospodárske a 
sociálne priority na rok 2013;

U. keďže pilier fiškálnej disciplíny by sa mal rozvíjať spolu s piliermi solidarity a 
demokracie; 

1. víta skutočnosť, že v RPR 2013 sa uznáva, že na prekonanie krízy je potrebný rast, ale 
vyjadruje pochybnosti o tom, či sú pozitívne signály hospodárskeho oživenia podľa 
Komisie presné; upozorňuje na riziko pokračujúceho poklesu hospodárskej činnosti počas 
nasledujúceho roka z dôvodu súhrnného negatívneho účinku významných a súbežných 
procyklických rozpočtových škrtov v celej eurozóne;

2. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala možnosť rozšírenia prispôsobenia fiškálnej 
politiky na dlhšie obdobie, čím by sa poskytol dodatočný dočasný priestor na kroky 
zamerané na opätovné a čo najrýchlejšie naštartovanie rastu; 

3. vyzýva Komisiu, aby priznala, že prevládajúca línia politiky vedie k neúspechu, a aby 
prehodnotila svoje odporúčania týkajúce sa politík na budúci rok, tak ako sú uvedené v jej 
RPR; 

4. domnieva sa, že Komisia nenáležite zľahčila aktuálnu diskusiu o rozsahu fiškálneho 
multiplikátora, najmä po analýze tejto otázky v prieskume o globálnom hospodárskom 
výhľade (World Economic Outlook) MMF, pričom v rámci poslednej teoretickej a 
empirickej práce v existujúcej ekonomickej literatúre sa v tejto otázke začal formovať 
široký konsenzus;  domnieva sa, že táto otázka má kľúčový význam pre tvorbu politiky, 
keďže nesprávne fiškálne multiplikátory môžu viesť v politike k veľkým chybám; vyzýva 
preto Komisiu, aby urýchlene umožnila pravidelnú serióznu a systematickú kontrolu jej 
makroekonomického modelovania a predpovedania nezávislými inštitúciami;  

5. víta skutočnosť, že Komisia uznala možnú zmenu termínu pre nápravu nadmerných 
deficitov za odôvodnenú pri úplnom rešpektovaní ducha a litery Paktu stability a rastu;  
domnieva sa však, že toto uznanie prichádza neskoro; 

6. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila situáciu členských štátov so zreteľom na mimoriadne 
okolnosti, pred ktorými stoja t. j. mimoriadnu udalosť mimo kontroly [členských štátov] s 
veľkým dopadom na finančnú pozíciu verejnej správy alebo ako výsledok ťažkého 
hospodárskeho poklesu podľa revidovaného Paktu stability a rastu (...)“; 

7. vyzýva Komisiu a Radu, aby uľahčili cestu ku konsolidácii členským štátom s 
nadmernými deficitmi so zreteľom na mimoriadne okolnosti a aby zabezpečili, aby „ročné 
rozpočtové ciele [...] boli v súlade s minimálnym ročným zlepšením dosahujúcim 
najmenej referenčnú hodnotu o 0,5 % HDP svojho cyklicky očisteného salda, bez vplyvu 
jednorazových a dočasných opatrení, aby sa zaistilo odstránenie nadmerného schodku v 
lehote stanovenej v odporúčaní“ v súlade s formuláciou v preventívnej časti Paktu 
stability a rastu;
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8. vyzýva Komisiu a Radu, aby dosiahli rovnováhu medzi potrebami produktívnych 
verejných investícií a cieľmi fiškálnej disciplíny, a to prispôsobením programov verejných 
investícií v ich hodnotení programov stability a konvergenčných programov a postupov 
pri nadmernom deficite;

9. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr začala vypracovávať plán, ktorým sa zabezpečí, aby na 
prvky fiškálnej disciplíny súbežne nadväzovali konkrétne návrhy týkajúce sa solidarity 
medzi členskými štátmi a demokratickej legitímnosti ako súčasť medziinštitucionálnej 
dohody o európskom semestri;

10. vyzýva Komisiu a Radu, aby výrazne zlepšili kvalitu, špecifickosť podľa členských štátov 
a adekvátnosť odporúčaní týkajúcich sa jednotlivých štátov, a to najmä prostredníctvom 
kvalifikovanej interpretácie postupu v prípade makroekonomických nerovnováh;

11. vyzýva členské štáty, aby sa čo najskôr dohodli na viacročnom finančnom rámci (VFR) s 
cieľom zabezpečiť posilnenie jeho úlohy ako zdroja veľmi potrebných investícií;  

12. vyzýva Komisiu a Radu, aby zrevidovali odporúčané politiky fiškálnych úprav vždy, keď
hospodárstvo smeruje do recesie, aby tak zaručili minimálne úrovne sociálnej ochrany, 
základné pracovné práva a predchádzanie recesnej špirále; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
navrhli nástroje Únie na sociálnu ochranu a minimálne sociálne normy;

13. vyzýva tiež Komisiu, aby navrhla holistický prístup k zabezpečeniu rastu, ktorý by mal 
zahŕňať skutočnú európsku priemyselnú politiku a zaručiť, aby Európa využila všetku 
svoju silu a vplyv vo svojich vonkajších obchodných vzťahoch;  vyzýva Komisiu, aby 
naplno využívala zdroje rastu vyplývajúce z obchodovania s tretími krajinami a aby 
zabezpečila reciprocitu, ako aj spravodlivé obchodovanie;  vyzýva Komisiu, aby do 
obchodných dohôd začlenila silné ustanovenia o sociálnych aspektoch vychádzajúce z 
pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce; 

14. zdôrazňuje, že odhodlané úsilie členských štátov o udržanie verejných financií na 
primeranej úrovni môže fungovať, len ak sa symetricky znížia makroekonomické 
nerovnováhy; 

15. vyzýva Komisiu a Radu, aby konali rýchlo s cieľom zabezpečiť skutočnú váhu a účinnosť 
Paktu pre rast a zamestnanosť v súlade s dohodou Európskej rady z 28.-29. júna 2012;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zlepšenie boja proti daňovým 
podvodom a únikom, a to aj vo vzťahu k tretím krajinám, ako základný nástroj na 
spravodlivejšie rozdelenie ťarchy fiškálneho úsilia a na zvýšenie príjmov členských 
štátov;

17. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa čo najskôr zapojili do tvorby vhodných mechanizmov na 
spoločné riadenie štátneho dlhu s cieľom zmierniť dlhovú záťaž niektorých členských 
štátov a vytvoriť podmienky pre budúce spoločné emitovanie dlhopisov stanovujúce 
limity pre rozdiely v nákladoch na financovanie štátneho dlhu;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA
PODROBNÉ ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

ODPORÚČANIE 1 TÝKAJÚCE SA ALTERNATÍVNEJ STRATÉGIE
Európsky parlament sa domnieva, že každoročné politické usmernenie, ktoré prijíma 
Európska rada na základe ročného prieskumu rastu, by sa malo zamerať na tieto aspekty: 
Komisia a Rada by mali prijať túto novú alternatívnu stratégiu v šiestich bodoch:

1. Fiškálna konsolidácia by mala byť spomalená a rozšírená s náležitým zreteľom na 
súčasné fiškálne pravidlá EÚ. Namiesto konsolidačného úsilia v hodnote takmer 130 miliárd 
EUR za celú eurozónu by vyrovnanejšia fiškálna konsolidácia na úrovni 0,5 % HDP v súlade 
so zmluvami, Paktom stability a rastu a dokonca aj s fiškálnou dohodou poskytla len v roku 
2013 konkrétny manévrovací priestor v hodnote viac ako 85 miliárd EUR. Len spomalením a 
obmedzením konsolidačného úsilia by sa priemerný rast v eurozóne v období 2013 až 2017 
mohol zlepšiť o 0,7 % za rok.
2. Musia sa skončiť špekulácie so štátnym dlhom členských štátov.  Európsky 
mechanizmus pre stabilitu (ESM) sa musí čo najskôr začleniť do riadiacej štruktúry 
spoločenstva, pričom ECB bude mať úlohu poistky.

3. Pretrvávajúca a dlhodobá kumulatívna nerovnováha, ktorá sa zväčšovala počas 
fungovania spoločnej meny z dôvodu asymetrického dosahu spoločných politík na jednotlivé 
hospodárstva, sa musí riešiť zodpovedajúcim spôsobom prostredníctvom špecifických 
konvergenčných nástrojov na posilnenie konkurencieschopnosti zaostávajúcich hospodárstiev, 
najmä zlepšením podmienok pre investície posilňujúce ich rast.
4. Musí sa výrazne zvýšiť poskytovanie úverov Európskou investičnou bankou, ako aj 
ďalšie opatrenia (konkrétne použitie štrukturálnych fondov a projektových dlhopisov), tak aby 
skutočne pokročil program rastu Európskej únie. Pakt pre rast a zamestnanosť sa musí 
urýchlene premietnuť do konkrétnych investícií.
5. Právne iniciatívy a nástroje politiky sa musia implementovať tak, aby sa obnovil 
úrokový tok do reálneho hospodárstva. Spoločnosti, najmä MSP, potrebujú mať prístup k 
financovaniu a podmienky na takéto financovanie by mali byť v rámci vnútorného trhu, a tým 
viac v eurozóne, podobné.
6. Úzka koordinácia hospodárskych politík musí byť zameraná na zníženie vnútorných 
nerovnováh v EÚ, a najmä v eurozóne. Úprava sa nesmie spoliehať len na krajiny s deficitom. 
Krajiny s prebytkom musia tiež prijať opatrenia na posilnenie ich vnútorného dopytu a prijať 
príslušné odporúčania od Komisie.

ODPORÚČANIE 2 TÝKAJÚCE SA DEMOKRATICKEJ KONTROLY A 
LEGITÍMNOSTI
Európsky parlament sa domnieva, že každoročné politické usmernenie, ktoré prijíma 
Európska rada na základe ročného prieskumu rastu, by sa malo zamerať na tieto aspekty: 
Opätovne zdôrazňuje potrebu v plnej miere zapojiť Parlament – jedinú nadnárodnú európsku 
inštitúciu s volebnou legitímnosťou – do koordinácie hospodárskej politiky a do ročného 
prieskumu rastu.

Pripomína, že Európsky parlament musí byť uznaný za náležité európske demokratické 
fórum, ktoré na konci európskeho semestra poskytne celkové hodnotenie; domnieva sa, že na 
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znamenie tohto uznania by mali zástupcovia inštitúcií EÚ a hospodárskych subjektov 
zapojených do procesu poskytnúť informácie Európskemu parlamentu, ak o to budú 
požiadaní; požaduje, aby demokratická kontrola EP bola zakotvená do medziinštitucionálnej 
dohody o európskom semestri. 

ODPORÚČANIE 3 TÝKAJÚCE SA DAŇOVÝCH ÚNIKOV:
Európsky parlament sa domnieva, že každoročné politické usmernenie, ktoré prijíma 
Európska rada na základe ročného prieskumu rastu, by sa malo zamerať na tieto aspekty: 
Podľa konzistentne dôveryhodných zdrojov dosahujú daňové úniky a vyhýbanie sa daňovej 
povinnosti v Európskej únii sumu približne 1 bilión EUR ročne. Boj proti vyhýbaniu sa 
daňovej povinnosti a daňovým únikom je možný, len ak budú členské štáty stále ochotné 
vykonávať opatrenia, ktoré sú založené na zavádzaní:  vykazovania podľa jednotlivých krajín, 
spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, dôkladnej reformy 
účtovníctva, zmien v zverejňovaní účtovníctva podnikov na daňové účely, väčších investícií 
do personálu na vykonávanie daňových auditov a aktualizovanej a rozšírenej smernice 
Európskej únie o zdaňovaní príjmu z úspor. 
Komisia predložila akčný plán týkajúci sa daňových podvodov, únikov daní a daňových 
rajov; členské štáty si musia jednotne osvojiť toto zameranie s cieľom odsúhlasiť ambiciózny, 
ale realistický hlavný cieľ: znížiť medzeru v daňových príjmoch o polovicu do roku 2020. 
Priblížením sa k tomuto cieľu by členské štáty postupne dosiahli nové daňové príjmy bez 
zvyšovania daní na úrovni niekoľkých stoviek miliárd EUR ročne.

Komisia a Rada musia konať v týchto piatich kľúčových otázkach:
1. reforma účtovných pravidiel a zverejňovania podnikového účtovníctva;

2. aktualizácia a rozšírenie rozsahu smernice Európskej únie o zdaňovaní príjmu z úspor;
3. zabezpečenie povinného spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb;
4. zavádzanie výkazníctva podľa jednotlivých krajín pre cezhraničné spoločnosti;

5. posilnenie regulácie obchodných registrov a registrov trustov. 
Súčasťou tohto procesu budú musieť byť zodpovedajúce celoeurópske dohody s kľúčovými 
tretími krajinami, ktoré v súčasnosti poskytujú platformy pre finančné inštitúcie umožňujúce 
daňové podvody a úniky subjektov z EÚ, ako je Švajčiarsko. 

Je veľmi dôležité, aby Komisia rokovala s tretími krajinami v mene EÚ ako celok, tak aby 
neumožnila jednotlivým štátom iniciatívne uzatvárať dvojstranné dohody. EÚ musí totiž viesť 
diskusiu o boji proti daňovým rajom v rámci G20 a potom G8.


