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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 
2013

(2013/XXXX(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2012 o európskom semestri pre koordináciu 
hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 20121,

– so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 14. – 15. marca 2013,

– 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 
koordinácii,

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

– 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 eurozóny,

– 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 schodku,

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

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 
2013 o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových 
plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája
2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v 
eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo 
im takéto ťažkosti hrozia,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0408.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2012 s názvom Ročný prieskum rastu 
2013 (COM(2012)0750),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. februára 2013 o príspevku k ročnému prieskumu 
rastu 20131,

– - so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej 
banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 27. mája 
2013 s názvom Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície – nástroj na podporu účinnej 
justície a rastu  (COM (2013)0160).

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. mája 2013 vydané ako sprievodný dokument k 
návrhu odporúčania pre jednotlivé krajiny v roku 2013 s názvom Európsky semester 
2013: odporúčanie pre jednotlivé krajiny – vyvedenie Európy z krízy (COM(2013)0350),

– - so zreteľom na návrh odporúčania Rady z 29. mája 2013 o vykonávaní hlavných smerov
hospodárskych politík členských štátov, ktorých menou je euro (COM (2013)0379), a so 
zreteľom návrhy odporúčaní Rady z 29. mája 2013 pre jednotlivé členské štáty Európskej 
únie, ktoré predložila Komisia, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

A. keďže hospodárska, sociálna, finančná a dlhová kríza doteraz nepoľavila a snaha o 
dosiahnutie vyváženejšej a integrovanejšej hospodárskej a menovej únie (HMÚ) zostáva 
neuskutočneným cieľom;

B. keďže odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny obsahujú niektoré užitočné postrehy, 
ako celok sú však z hľadiska vyváženosti politických odporúčaní pre rôzne oblasti politiky 
nepresvedčivé;

C. keďže v mnohých oblastiach je potrebné prijať čo najrýchlejšie potrebné opatrenia, okrem 
iného čo sa týka poskytovania úverov pre reálnu ekonomiku a malé a stredné podniky, 
boja proti daňovým podvodom a agresívnemu daňovému plánovaniu a snahy o nájdenie 
účinných európskych riešení problému nezamestnanosti, ktoré by výrazne posilnili aj 
sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie;

D. keďže predpokladom demokratickej legitimity správy ekonomických záležitostí 
vykonávanej v rámci európskeho semestra je skutočná a ozajstná úcta k parlamentným 
výsadám, a to na európskej i vnútroštátnej úrovni, ktorá bude pôsobiť proti silnejúcemu 
trendu rozhodovať na úrovni EÚ o ekonomických záležitostiach na medzivládnych 
rokovaniach bez účasti parlamentu;

E. keďže nové ustanovenia zavedené v rámci balíka dvoch právnych aktov („2-pack“) už 
nadobudli účinnosť, majú teraz odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny väčší význam, 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0053.
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pretože programy národných reforiem a programy stability musia byť v súlade s nimi; 

F. keďže kým v prípade členských štátov využívajúcich program finančnej pomoci sa 
dôsledne vyžaduje dodržiavanie týchto odporúčaní, v prípade ostatných členských štátov 
je miera, akou sa riadia predchádzajúcimi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, veľmi 
nízka;

G. keďže v balíku dvoch právnych aktov sa stanovuje jednoznačná metóda Spoločenstva voči 
členským štátom eurozóny, ktoré majú vážne problémy so svojou finančnou stabilitou 
alebo im hrozí, že by mohli mať takéto problémy;

1. víta skutočnosť, že Komisia uznáva, že „aby boli politiky úspešné, je potrebné nielen to, 
aby boli dobre navrhnuté, ale aby mali aj politickú a spoločenskú podporu“, a že okrem 
fiškálnej konsolidácie potrebuje Európa reálny rast a konkrétne a naliehavé riešenie 
problému neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti;

2. víta skutočnosť, že Komisia uznáva, že krajiny s deficitom musia zvýšiť svoju 
konkurencieschopnosť, zatiaľ čo krajiny s prebytkom musia zvýšiť dopyt, a že je preto 
nevyhnutná zásadná revízia hlavných politických prístupov; 

3. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
neuplatňovali univerzálny prístup a aby zabezpečili, že odporúčania budú citlivo 
zohľadňovať špecifiká a potreby príslušných členských štátov; 

4. víta skutočnosť, že odporúčania Komisie sa zameriavajú nielen na jednotlivé členské 
štáty, ale aj na eurozónu ako celok; považuje však za poľutovaniahodné, že odporúčania 
pre členské štáty v dostatočnej miere nezohľadňujú silnú previazanosť ekonomík EÚ, 
najmä ekonomík eurozóny, ani všetky informácie obsiahnuté v správe o mechanizme 
varovania;

5. vyzýva na ďalšiu analýzu dôvodov prudkého nárastu vnútorných rozdielov v 
konkurencieschopnosti a výkonnosti ekonomík jednotlivých členských štátov, ktoré sú 
dôsledkom fungovania jednotnej meny, a najmä asymetrického vplyvu spoločných politík;

6. vyzýva na opatrné posudzovanie predpovedí rastu, ktoré počítajú s „pomalým oživením“, 
pretože predchádzajúce predpovede Komisie boli postupne revidované smerom nadol, a 
odporúča podrobnejšiu analýzu udržateľnosti zlepšujúcich sa výsledkov, ktoré boli 
zaznamenané, pokiaľ ide o saldá bežného účtu, obchodné saldá a deficity verejných 
rozpočtov;

7. víta skutočnosť, že Komisia uznáva, že európska konkurencieschopnosť „sa nemôže a 
nebude zakladať len na nákladoch“ a že je dôležité, aby sa zvýšila produktivita, investície 
do vzdelávania, výskumu a inovácií a hospodárne využívanie zdrojov v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020; vyjadruje preto svoje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom, 
pokiaľ ide o plnenie cieľov tejto stratégie; žiada, aby sa tento postoj Komisie náležite 
prejavil v odporúčaniach, ktoré sú určené pre krajiny s deficitom, pretože je veľmi 
dôležité, aby tieto členské štáty zlepšili svoju konkurencieschopnosť; 

8.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným plnením Paktu pre rast a zamestnanosť, ktorý 
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bol dohodnutý v júni 2012 vo výške 120 miliárd eur, iniciatívy projektových dlhopisov, 
ktorá bola naštartovaná v novembri 2012, a investičných prostriedkov EIB zvýšených o 
180 miliárd eur (po tom, čo bolo 8. januára 2013 schválené zvýšenie objemu prostriedkov 
EIB o 10 miliárd, ktoré boli vyplatené v kapitálových prostriedkoch); vyzýva Radu a 
Komisiu, aby sa prednostne zaoberali prekážkami, ktoré bránia plnému uplatneniu týchto 
iniciatív, a aby tieto prekážky odstránili;

9. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh týkajúci sa finančných 
stimulov, ktoré v členských štátoch podporia uskutočňovanie štrukturálnych reforiem, 
vrátane nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť (CCI), ktorý využíva metódu 
Spoločenstva ako prvý krok na ceste k vytvoreniu európskej fiškálnej kapacity; 

10. vyzýva Komisiu, aby do rozsahu pôsobnosti finančnej podpory prostredníctvom nástroja 
pre konvergenciu a konkurencieschopnosť zahrnula štrukturálne reformy v oblastiach, 
ktoré blokujú dynamiku a efektívne fungovanie hospodárstva, ako napríklad reformy 
vnútroštátnych systémov súdnictva, ktoré technicky podporuje porovnávací prehľad EÚ 
týkajúci sa súdnictva;

11. víta skutočnosť, že Komisia využila manévrovací priestor, ktorý jej ponúka revidovaný 
pakt stability a rastu, na predĺženie lehôt na korekciu nadmerných deficitov za pomoci 
siedmich postupov; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že obsah a harmonogram 
procesu fiškálnej úpravy budú prispôsobené konkrétnym podmienkam jednotlivých krajín, 
najmä krajín so schodkom, aby umožnili využitie tohto manévrovacieho priestoru a v 
plnom rozsahu aj využívanie štrukturálnych fondov, vhodné a udržateľné štrukturálne 
reformy a stanovenie potrebných investícií (v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny), 
ktoré sú kľúčové pre posilnenie konkurencieschopnosti; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
objasnila, akým spôsobom majú byť za určitých podmienok upravené neopakujúce sa 
programy verejných investícií, ktoré majú preukázateľný vplyv na udržateľnosť verejných 
financií;

12. víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého by krajiny s prebytkom mali zohrať určitú úlohu v 
rámci snahy o prekonanie súčasnej krízy, a to nielen prostredníctvom znižovania daní a 
príspevkov na sociálne zabezpečenie, ale aj zvyšovaním miezd, ktoré umožnia oživiť 
udržateľný domáci dopyt, a podporou nových investičných príležitostí; zdôrazňuje 
pozitívne vedľajšie účinky, ktoré budú mať tieto opatrenia na celú EÚ;

13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby rozvíjala skutočne európsku priemyselnú politiku a 
súdržnú európsku politiku zahraničného obchodu, ktorá bude založená na reciprocite a 
spoločnom dodržiavaní minimálnych noriem, najmä v sociálnej a environmentálnej 
oblasti; domnieva sa, že rast, pracovné miesta a v prípade niektorých členských štátov aj 
odporúčanú progresívnu reštrukturalizáciu zdrojov z neobchodných do obchodných 
odvetví môže Európe zaručiť jedine jej schopnosť dômyselným spôsobom fungovať na 
rozhraní s „globalizáciou“;

14. oceňuje skutočnosť, že Komisia berie na vedomie, že treba venovať väčšiu pozornosť 
distribučnému vplyvu reforiem, a vyzýva ju, aby vykonala dôkladné predbežné posúdenie 
sociálneho vplyvu všetkých novo odporúčaných reforiem a aby zo všetkých 
predchádzajúcich odporúčaní vyvodila potrebné závery, a to aj z odporúčaní adresovaných 
členským štátom využívajúcim programy finančnej pomoci;
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15. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy na dobudovanie HMÚ 
prostredníctvom sociálneho piliera , pretože automatické vnútroštátne stabilizátory sú 
členskými štátmi blokované práve v čase, keď sú najviac potrebné; zdôrazňuje, že jedným 
zo stavebných kameňov tohto piliera by sa mal stať porovnávací prehľad sociálnej 
situácie;

16. súhlasí, že opatrenia ECB, ktoré obmedzili špekulácie so štátnymi dlhopismi, 
„rozhodujúcim spôsobom prispeli k stabilite eurozóny“; domnieva sa však, že 
nedostatočný rast a vysoká (a stále narastajúca) miera súkromného i verejného dlhu v 
niektorých členských štátoch sú dokladom nevyhnutnosti „starostlivo riadeného procesu 
znižovania pákového efektu“; žiada Komisiu, aby Parlamentu čo najskôr predložila svoje 
návrhy v súvislosti s predsavzatiami týkajúcimi sa balíka dvoch právnych aktov, aby bolo 
možné vykonať hlbšiu analýzu čiastočného nahradenia vydávania štátnych dlhopisov 
spoločným vydávaním prostredníctvom fondu splatenia dlhu a európskych pokladničných 
poukážok;

17. zdôrazňuje, že v okrajových častiach EÚ nebolo doposiaľ obnovené financovanie reálnej 
ekonomiky a najmä malých a stredných podnikov; poukazuje na to, že veľké rozdiely v 
možnosti získať úverové prostriedky sú aj naďalej stimulačným faktorom rastúcich 
trendov vnútornej divergencie v EÚ a najmä v eurozóne a prostredníctvom 
nespravodlivých podmienok hospodárskej súťaže narúšajú vnútorný trh; zdôrazňuje aj to, 
že nepriaznivé ekonomické vyhliadky môžu byť len čiastočným ospravedlnením takýchto 
reštriktívnych úverových obmedzení; požaduje dôkladnejšie monitorovanie spôsobov, aké 
sa v bankovníctve používajú v súvislosti s financovaním reálnej ekonomiky, najmä 
ekonomicky životaschopných malých a stredných podnikov; vyzýva Komisiu, aby medzi 
priority zaradila opatrenia v oblasti alternatívnych zdrojov financovania malých a 
stredných podnikov, najmä prostredníctvom štrukturálnych fondov, Európskej investičnej 
banky, Európskeho investičného fondu a verejných rozvojových bánk; 

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na vytvorenie jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií (ktorého súčasťou bude aj jednotný európsky 
orgán a jednotný európsky fond financovaný z príspevkov odvetvia), ktorý je veľmi 
dôležitý pre dokončenie procesu vytvárania bankovej únie; naliehavo vyzýva Radu, aby 
urýchlene dokončila rokovania s Parlamentom o smernici o systémoch ochrany vkladov a 
smernici o ozdravení bankovníctva a riešení krízových situácií (o ktorých sa bude rokovať 
súbežne);

19. žiada, aby ihneď potom, čo budú pripravené všetky piliere bankovej únie – t.j. jednotný 
mechanizmus dohľadu a rámca pre systémy ochrany vkladov a ozdravenie bankovníctva a 
riešenie krízových situácií –, bola v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) 
zavedená možnosť priamej rekapitalizácie bankovníctva; vzhľadom na to, že je naliehavo 
potrebné, aby spolu s jednotným mechanizmom dohľadu existoval aj jednotný fond na 
riešenie krízových situácií, podporuje okamžité vyčlenenie prostriedkov ESM, aby z tohto 
nástroja bolo možné čerpať prostriedky do jednotného fondu na riešenie krízových 
situácií, a stanovenie určitej lehoty na ich splácanie odvetvím, domnieva sa, že nástroj 
ESM musí posilniť rozpočet EÚ a že je ho potrebné spravovať za použitia metódy 
Spoločenstva;
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20. víta akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom, odporúčania 
týkajúce sa opatrení, ktoré majú nabádať tretie krajiny na uplatňovanie minimálnych 
štandardov dobrej správy v daňových záležitostiach, a agresívneho daňového plánovania, 
ktoré prijala Komisia 6. decembra 2012; zdôrazňuje, že poctivé a spravodlivé rozdelenie 
záťaže si vyžaduje úplne nový prístup k daňovým podvodom a únikom; žiada, aby 
Komisia v týchto veciach začala konať čo najskôr a aby ju v tom Rada jednoznačne 
podporila; 

21. vyzýva Radu, aby uzavrela rokovania o dani z finančných transakcií a k bodom svojej 
agendy, ktorými sa bude prednostne zaoberať, zaradila otázku zbližovania daňových 
systémov v rámci EÚ; 

22. požaduje, aby sa začal čo najrýchlejšie zavádzať balík dvoch legislatívnych aktov, čo by 
malo viesť bezprostredne k tomu, že ad hoc systém „trojok“ bude transformovaný do 
solídnej štruktúry, ktorá bude v súlade s európskym právom a bude spĺňať minimálne 
požiadavky demokratickej zodpovednosti;

23. zdôrazňuje, že európsky semester nesmie žiadnym spôsobom ohrozovať výsady 
Európskeho parlamentu; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležitú formálnu 
účasť Parlamentu vo všetkých fázach procesu európskeho semestra, a posilnila tak 
legitimitu rozhodnutí, ktoré sa dotýkajú všetkých občanov; 

24. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť demokratickú zodpovednosť Európskeho parlamentu 
za najpodstatnejšie prvky fungovania eurozóny, ako sú európsky stabilizačný 
mechanizmus (ESM), rozhodnutia Euroskupiny a monitorovanie a hodnotenie programov 
finančnej pomoci;

25. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty zapoja do celého procesu 
európskeho semestra svoje národné parlamenty, sociálnych partnerov a občiansku 
spoločnosť, najmä do diskusií o národných programoch reforiem a do vytvárania 
koncepcie týchto programov; 

26. zdôrazňuje, že na docielenie toho, aby proces európskeho semestra bol plne funkčný, a na 
dosiahnutie potrebnej miery demokratickej zodpovednosti vo vzťahu k všetkým 
zúčastneným stranám je dôležitý dialóg medzi Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi; zdôrazňuje užitočnosť Týždňa Európskeho parlamentu venovaného 
európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík (EPW 2013);

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, vládam členských štátov, 
Komisii, národným parlamentom a Európskej centrálnej banke.


