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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na 
rok 2013

(2013/XXXX(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2012 o evropském semestru pro koordinaci 
hospodářské politiky: provádění priorit na rok 20121,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. března 2013,

– 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 
politik,

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

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

– 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 schodku,

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

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

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 
2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů 
rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států 
v eurozóně, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 
2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 o roční analýze růstu na rok 2013 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0408.
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(KOM(2012)0750),

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2013 o příspěvku k roční analýze růstu 20131,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. května 
2013 s názvem „Srovnávací přehled EU o soudnictví – nástroj podpory efektivního 
soudnictví a růstu “ (KOM(2013)0160),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. května 2013 vydané jako průvodní dokument 
k návrhu doporučení pro jednotlivé země v roce 2013 a nazvané „Evropský semestr 2013: 
doporučení pro jednotlivé země – překonání krize v Evropě (KOM(2013(0350)),

– s ohledem na Komisí předložený návrh doporučení Rady ze dne 29. května 2013 o 
provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro 
(KOM(2013)0379), a s ohledem na Komisí předložené návrhy doporučení Rady ze dne 
29. května 2013 pro jednotlivé členské státy Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že hospodářská, sociální, finanční a dluhová krize dosud nepolevila a 
snaha o dosažení vyváženější a integrovanější hospodářské a měnové unie (HMU) zůstává 
neuskutečněným cílem;

vzhledem k tomu, že doporučení Komise pro jednotlivé země obsahují některé užitečné 
postřehy, jako celek jsou však z hlediska vyváženosti politických doporučení pro různé 
oblasti politiky nepřesvědčivé;

C. vzhledem k tomu, že v řadě oblastí je zapotřebí přijmout co nejrychleji nezbytná opatření, 
mimo jiné co se týče poskytování úvěrů pro reálnou ekonomiku a malé a střední podniky, 
boje proti daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování a snahy o nalezení 
účinných evropských řešení problému nezaměstnanosti, která by také výrazně posílila 
sociální rozměr hospodářské a měnové unie;

D. vzhledem k tomu, že předpokladem demokratické legitimity ekonomické správy 
prováděné v rámci evropského semestru je skutečná a opravdová úcta k parlamentním 
výsadám, a to jak evropské, tak i vnitrostátní úrovni, která bude bránit sílícímu trendu 
rozhodovat na úrovni EU o hospodářských záležitostech na mezivládních jednáních bez 
účasti parlamentu;

E. vzhledem k tomu, že vstoupila již v platnost nová ustanovení zavedená v rámci balíčku 
dvou právních aktů (angl. „2-pack“), mají nyní doporučení Komise pro jednotlivé země 
větší význam, protože programy vnitrostátních reforem a programy stability s nimi musí 
být ve shodě; 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0053.
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F. vzhledem k tomu, že zatímco v případě členských států využívajících programu finanční 
pomoci je dodržování těchto doporučení důsledně vyžadováno, v případě ostatních 
členských států je míra, do jaké se řídí předchozími doporučeními pro jednotlivé země, 
velmi nízká;

G. vzhledem k tomu, že balíček dvou právních aktů stanoví jednoznačný postup Společenství 
vůči členským státům eurozóny, které mají nebo jim hrozí, že by mohly mít, vážné 
problémy se svou finanční stabilitou;

1. vítá skutečnost, že Komise uznává, že „k tomu, aby byly politiky úspěšné, je třeba nejen, 
aby byly dobře navrženy, ale také aby se těšily politické a společenské podpoře“, a že 
kromě fiskální konsolidace Evropa potřebuje reálný růst a zvláštní a naléhavé řešení 
problému nepřijatelně vysoké míry nezaměstnanosti;

2. vítá skutečnost, že Komise uznává, že země se schodkem musí zvýšit svou 
konkurenceschopnost, zatímco země s přebytkem musí zvýšit poptávku, a že je proto 
nezbytná zásadní revize převládajícího politického stanoviska; 

3. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby v doporučeních pro jednotlivé země neuplatňovaly 
univerzální přístup a aby zajistily, že doporučení budou citlivě zohledňovat specifika a 
potřeby příslušných členských států; 

4. vítá skutečnost, že doporučení Komise se zaměřují nejen na jednotlivé členské státy, ale i 
na eurozónu jako celek; považuje za však politováníhodné, že doporučení pro členské 
státy v dostatečné míře nezohledňují silnou provázanost ekonomik EU, zvláště ekonomik 
eurozóny, a všechny informace obsažené ve zprávě mechanismu varování;

5. vyzývá k důkladnějšímu prozkoumání důvodů prudkého nárůstu vnitřních rozdílů 
v konkurenceschopnosti a výkonnosti hospodářství mezi jednotlivými členskými státy, 
které jsou důsledkem fungování jednotné měny, a zvláště pak asymetrického dopadu 
společných politik;

6. vyzývá k obezřetnému posouzení předpovědí růstu, které počítají s „pomalou obnovou“, 
neboť předchozí předpovědi Komise byly postupně revidovány směrem dolů, a 
doporučuje podrobnější analýzu udržitelnosti lepšících se výsledků, které byly zjištěny u 
salda běžného účtu, v obchodních závěrkách a u schodků veřejných rozpočtů;

7. vítá skutečnost, že Komise uznává, že evropská konkurenceschopnost „se nemůže a 
nebude zakládat pouze na nákladech“ a že je důležité, aby se zvýšila produktivita, 
investice do vzdělávání, výzkumu a inovací a hospodárného využívání zdrojů v souladu 
s cíli strategie Evropa 2020; vyjadřuje proto své politování nad nedostatečným pokrokem, 
pokud jde o plnění cílů této strategie; žádá, aby se výše uvedený postoj náležitým 
způsobem projevil v doporučeních pro jednotlivé země, která jsou určena pro země se 
schodkem, protože podpora konkurenceschopnosti je pro tyto členské státy zcela 
rozhodující; 

8. vyjadřuje své politování nad nedostatečným prováděním Paktu pro růst a zaměstnanost, 
který byl dojednán v červnu 2012 a jehož hodnota činí 120 miliard EUR, iniciativy 
projektových dluhopisů, která byla zahájena v listopadu 2012, a navýšení investic EIB o 
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180 miliard EUR (poté, co byl dne 8. ledna 2013 schváleno zvýšení objemu prostředků 
EIB o 10 miliard, které byly vyplaceny v kapitálových prostředcích); vyzývá Radu a 
Komisi, aby se přednostně zabývaly překážkami, které brání plnému uplatnění těchto 
iniciativ, a aby tyto překážky odstranily;

9. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrh týkající se finančních 
pobídek, které v členských státech podpoří uskutečňování strukturálních reforem, včetně 
nástroje pro konkurenceschopnost a sbližování (CCI), který využívá metody Společenství 
jako prvního kroku na cestě k vytvoření evropské fiskální kapacity; 

10. vyzývá Komisi, aby do oblasti působnosti finanční podpory nástroje pro 
konkurenceschopnost a sbližování zahrnula strukturální reformy v oblastech, které blokují 
dynamiku a efektivní fungování hospodářství, jako jsou reformy vnitrostátních systémů 
soudnictví, jejichž technikou podporu představuje srovnávací přehled EU o soudnictví;

11. vítá skutečnost, že Komise využila manévrovací prostor, který jí nabízí revidovaný pakt o 
stabilitě a růstu, k prodloužení lhůt pro korekci nadměrných schodků za pomoci sedmi 
postupů; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že obsah a harmonogram procesu fiskální 
úpravy budou přizpůsobeny konkrétním podmínkám jednotlivých zemí, zejména pak zemí 
se schodkem, aby umožnily využití výše zmíněného manévrovacího prostoru a v plném 
rozsahu též využívání strukturálních fondů, vhodné a udržitelné strukturální reformy a 
stanovení potřebných investic (v rámci doporučení pro jednotlivé země), které jsou 
klíčové pro posílení konkurenceschopnosti; vyzývá Komisi, aby co nejdříve objasnila, 
jakými způsoby mají být za určitých podmínek upraveny neopakující se programy 
veřejných investic, které mají průkazný dopad na udržitelnost veřejných financí;

12. vítá prohlášení Komise, že země s přebytkem by v rámci snahy o překonání současné 
krize měly sehrát určitou úlohu, a to nejen prostřednictvím snižování daní a příspěvků na 
sociální zabezpečí, ale také zvyšováním mezd, které umožní oživit udržitelnou domácí 
poptávku, a podporováním nových investičních příležitostí; zdůrazňuje pozitivní vedlejší 
účinky, které budou mít tato opatření na celou EU;

13. naléhavě vyzývá Komisi, aby rozvíjela skutečně evropskou průmyslovou politiku a 
soudržnou evropskou politiku zahraničního obchodu, která bude založena na vzájemnosti 
a společném dodržování minimálních norem, zejména v oblasti sociální a 
environmentální; domnívá se, že růst, pracovní místa a v případě některých členských 
států i doporučovanou progresivní restrukturalizaci zdrojů z obchodních do neobchodních 
odvětví může Evropě zaručit jedině její schopnost důmyslným způsobem fungovat na 
rozhraní s „globalizací“;

14. oceňuje skutečnost, že Komise bere na vědomí, že třeba věnovat větší pozornost 
distribučnímu dopadu reforem, a vyzývá ji, aby provedla důkladné předběžné posouzení 
sociálních dopadů všech nově doporučovaných reforem a aby ze všech předchozích 
doporučení vyvodila nutné závěry, a to i z doporučení adresovaných členským státům 
využívajícím programy finanční pomoci;

15. vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrhy na vytvoření doplňujícího sociálního 
pilíře HMU, protože automatické vnitrostátní stabilizátory jsou členskými státy blokovány 
právě v době, kdy jsou nejvíce potřebné; zdůrazňuje, že jedním ze stavebních kamenů 
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tohoto pilíře by se měl stát srovnávací přehled sociální situace;

16. souhlasí, že opatření ECB, která omezila spekulace se státními dluhopisy, „rozhodujícím 
způsobem přispěla ke stabilitě eurozóny“; domnívá se nicméně, že nedostatečný růst a 
vysoká (a stále narůstající) míra soukromého i veřejného zadlužení v některých členských 
státech je dokladem nezbytnosti „pečlivě řízeného procesu snižování zadluženosti“; 
vyzývá tudíž Komisi, aby Parlamentu co nejrychleji předložila své závazky týkající se 
balíčku dvou právních aktů, aby bylo možné provést hlubší analýzu částečného nahrazení 
vydávání státních dluhopisů vydáváním společným prostřednictvím fondu pro umoření 
dluhu a evropských pokladničních poukázek;

17. zdůrazňuje, že v okrajových částech EU nebylo dosud obnoveno financování reálné 
ekonomiky a zejména malých a středních podniků; poukazuje na to, že velké rozdíly 
týkající se možnosti získat úvěrové prostředky, jsou i nadále stimulačním faktorem stále 
nerovnoměrnějšího vývoje v EU a zejména v eurozóně a tím, že přispívají ke vzniku 
nespravedlivých podmínek hospodářské soutěže, brání fungování vnitřního trhu; 
zdůrazňuje také, že nepříznivé hospodářské vyhlídky mohou být jen částečným 
ospravedlněním takto restriktivních úvěrových omezení; požaduje důkladnější 
monitorování způsobů, jakých se v bankovnictví používá v souvislosti s financováním 
reálné ekonomiky, zejména hospodářsky životaschopných malých a středních podniků; 
vyzývá Komisi, aby mezi priority zařadila práci v oblasti alternativních zdrojů 
financování malých a středních podniků, zejména prostřednictvím strukturálních fondů, 
Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a veřejných rozvojových bank; 

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na vytvoření jednotného 
mechanismu řešení problémů bank (jehož součástí bude i jednotný evropský orgán a 
jednotný evropský fond financovaný z příspěvků průmyslového odvětví), který má 
zásadní význam pro dokončení procesu vytváření bankovní unie; naléhavě vyzývá Radu, 
aby urychleně dokončila jednání s Parlamentem ohledně směrnice o systémech pojištění 
vkladů a směrnice o ozdravení bankovnictví a řešení problémů bank (o nichž se bude 
jednat souběžně); 

19. požaduje, aby ihned poté, co budou připraveny všechny pilíře bankovní unie – tj. jednotný 
mechanismus dohledu a rámce pro systémy pojištění vkladů a ozdravení bankovnictví a 
řešení problémů bank –, byla v rámci evropského mechanismu stability (ESM) zavedena 
možnost přímé rekapitalizace bankovnictví; vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí, 
aby spolu s jednotným mechanismem dohledu existoval i jednotný fond pro řešení 
problémů bank, podporuje okamžité předzásobení ESM, tak aby z tohoto nástroje bylo 
možné čerpat prostředky do jednotného fondu pro řešení problémů bank, a stanovení 
určité lhůty pro jejich splácení ze strany průmyslu; domnívá se, že nástroj ESM musí 
posílit rozpočet EU a že musí být spravován za použití metody Společenství;

20. vítá akční plán Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům a její 
doporučení přijatá dne 6. prosince 2012, z nichž jedno si klade za cíl „pobídnout třetí 
země k uplatňování minimálních standardů řádné správy v oblasti daní“ a druhé se týká 
„agresivního daňového plánování“; zdůrazňuje, že poctivé a spravedlivé sdílení zátěže 
vyžaduje zcela nový přístup k daňovým podvodům a únikům; žádá, aby Komise v těchto 
věcech začala jednat co nejdříve a aby ji v tom Rada jednoznačně podpořila; 
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21. vyzývá Radu, aby uzavřela jednání o dani z finančních transakcí a mezi body své agendy, 
jimiž se bude přednostně zabývat, zařadila otázku sbližování daňových systémů v rámci 
EU; 

22. požaduje, aby se začal co nejrychleji zavádět balíček dvou právních aktů, což by mělo 
vést bezprostředně k tomu, že ad hoc vytvořený systém „trojek“ bude transformován a na 
jeho místě vznikne solidní právní struktura, která bude v souladu s evropským právem a 
která bude splňovat minimální požadavky demokratické odpovědnosti;

23. zdůrazňuje, že evropský semestr nesmí žádným způsobem ohrožovat výsady Evropského 
parlamentu; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila řádnou formální účast Parlamentu ve 
všech fázích procesu evropského semestru a posílila tak legitimitu rozhodnutí, která se 
dotýkají všech občanů; 

24. zdůrazňuje, že je třeba posílit demokratickou odpovědnost Evropského parlamentu za 
nejpodstatnější součásti fungování eurozóny, jako je evropský mechanismus stability 
(ESM), rozhodnutí Euroskupiny a monitorování a hodnocení programů finanční pomoci;

25. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že členské státy zapojí do celého procesu 
evropského semestru své vnitrostátní parlamenty, sociální partnery a občanskou 
společnost, zvláště pak do jednání o jejich programech národních reforem a do vytváření 
koncepce těchto programů; 

26. zdůrazňuje, že pro docílení toho, aby proces evropského semestru byl plně funkční, a pro 
dosažení nezbytné míry demokratické odpovědnosti ve vztahu ke všem zúčastněným 
stranám je důležitý dialog mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty; 
podtrhuje užitečnost Týdne Evropského parlamentu věnovaného evropskému semestru 
pro koordinaci hospodářských politik (EPW 2013);

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, vládám členských států, 
Komisi, vnitrostátním parlamentům a Evropské centrální bance.


