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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa žiada Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor:

 zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. odkaz na Montiho správu1 a uznesenie Parlamentu o zabezpečení jednotného trhu2,

2. keďže trvalo udržateľný hospodársky rast je predpokladom hospodárskej a sociálnej 
stability (odôvodnenie E),

3. keďže všetky zlepšenia v oblasti hospodárskeho dohľadu a riadenia musia vychádzať 
z presných, spoľahlivých a porovnateľných štatistík týkajúcich sa príslušných 
hospodárskych politík a stanovísk daných členských štátov (odôvodnenie I),

4. keďže je nutné posilniť súlad medzi krátkodobými, strednodobými a dlhodobými 
verejnými investíciami a keďže tieto investície, najmä investície do infraštruktúry, musia 
byť využité efektívne a musia byť vyčlenené na ciele stratégie Európa 2020, najmä pokiaľ 
ide o výskum a vývoj, inovácie a vzdelávanie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť,
posilniť produktivitu, vytvárať pracovné miesta a posilniť jednotný trh (odôvodnenie 
M),

– zaradil do prílohy k svojmu návrhu uznesenia tieto odporúčania:

5. doplniť súčasný Pakt o stabilite a raste vrátane nového systému riadenia samostatným 
paktom o raste a zamestnanosti, ktorý by bol založený na reálnych hospodárskych 
cieľoch vrátane zamestnanosti a investícií tak, aby tvorba pracovných miest získala 
rovnakú dôležitosť ako kontrola deficitu verejných financií, a ktorý by bol skoncipovaný 
ako právny nástroj na základe článku 121 ZFEÚ (odporúčanie č. 1, nová zarážka),

6. vytvoriť posilnený analytický rámec dohľadu (vrátane súboru ukazovateľov s osobitnými 
hodnotami slúžiacimi ako skoré varovanie) s primeranými metodickými nástrojmi a 
transparentnosťou pre účinný mnohostranný dohľad vychádzajúci z kľúčových 
hospodárskych ukazovateľov (reálnych a nominálnych), ktoré môžu ovplyvniť pozície 
konkurencieschopnosti, vrátane okrem iného miery rastu, zloženia národného HDP, miery 
zamestnanosti, vývoja reálneho výmenného kurzu, vývoja ceny práce, vývoja bežného 
účtu a platobnej bilancie, rastu úverov, tvorby a prílevu kapitálu, vývoja produktivity,
vývoja na trhoch s aktívami (vrátane súkromného dlhu a trhov s nehnuteľnosťami), 
investícií do výskumu a vývoja ako percentuálneho podielu HDP, znižovania emisií 
skleníkových plynov, miery získania vysokoškolského a stredoškolského vzdelania 
a znižovania chudoby (odporúčanie č. 1, zarážka 2),

7. stanoviť spoločné pravidlá pre aktívnejšie využívanie všeobecných usmernení pre 
hospodárske politiky ako kľúčového nástroja pre hospodárske riadenie, dohľad 

                                               
1

„Nová stratégia pre jednotný trh – k službám európskeho hospodárstva a spoločnosti“, správa profesora Maria 
Montiho predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barossovi, 9. mája 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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a špecifické odporúčania pre každý členský štát v súlade so stratégiou EÚ 2020 so 
zameraním na rast, štrukturálne reformy, produktivitu a konkurencieschopnosť, pričom sa 
zohľadnia konvergencie a rozdiely medzi členskými štátmi a posilnia sa relatívne 
konkurenčné výhody členských štátov (odporúčanie č. 1, zarážka 4; vypustenie poslednej 
časti),

8. ustanoviť tzv. semester Únie na riadenie integrovaných usmernení na vnútroštátnej úrovni 
a na úrovni Únie, ktorý poskytne priestor pre rozsiahlejšiu diskusiu o finančných 
otázkach a hospodárskej situácii v EÚ, čím by sa umožnilo skutočné a včasné zapojenie 
všetkých zainteresovaných strán (odporúčanie č. 1, zarážka 7),

9. nevydať toto odporúčanie: začať postup pri nadmernom schodku (EDP) / postup dohľadu 
pri nadmernom dlhu (EDSP) na základe úrovne hrubého dlhu. EDP / EDSP, ktoré by 
zahŕňali pravidelné podrobné správy o dynamike a vývoji dlhu, by sa začali uplatňovať 
v prípade všetkých členských štátov, ktorých verejný dlh prekročí hranicu 60 % a nebude 
klesať uspokojivým tempom. EDP sa pozastaví, pokiaľ bude krajina spĺňať svoj 
strednodobý fiškálny cieľ, a ukončí sa, hneď ako dlh klesne pod úroveň 60 %. (vypustenie 
odporúčania č. 2, zarážky 1),

10. zaviesť vopred stanovené preventívne stimuly, o ktorých rozhodne Komisia, s cieľom 
uľahčiť prijímanie opatrení včasného varovania a postupne ich uplatňovať (odporúčanie 2, 
zarážka 7; čiastočne vypustená),

11. vykonať potrebné zmeny vnútorného rozhodovacieho postupu Komisie, aby sa zaručilo 
efektívne a rýchle plnenie uvedených preventívnych sankcií (odporúčanie 2, zarážka č. 9; 
čiastočne vypustená),

12. vytvoriť pre eurozónu osobitný rámec na posilnené monitorovanie so zameraním na 
nadmerné makroekonomické rozdiely, cenovú konkurencieschopnosť, reálne výmenné 
kurzy, rast úverov a vývoj bežného účtu dotknutých členských štátov, investície do 
výskumu a vývoja ako percentuálneho podielu HDP, znižovanie emisií skleníkových 
plynov, mieru získania vysokoškolského a stredoškolského vzdelania a znižovanie 
chudoby (odporúčanie č. 3, zarážka 1),

13. nevydať toto odporúčanie: posilniť sekretariát a kanceláriu predsedu Euroskupiny 
(vypustenie odporúčania č. 3, zarážky 3),

14. zaviesť program na obmedzenie škôd a zabezpečenie finančnej obnovy v mimoriadnych 
situáciách s očakávaným vysokým rizikom (odporúčanie č. 4, nadpis),

15. Rýchle zriadenie európskej dlhovej agentúry zlúčením časti verejného dlhu členských 
štátov do spoločného systému so vzájomnou zárukou, ktorá by vydávala nové dlhopisy 
s jednotnou úrokovou sadzbou, čím by sa znížilo riziko špekulatívnych útokov, ako bolo 
zaznamenané v prípade Grécka. Táto agentúra by tiež mohla vydávať hromadné verejné 
dlhopisy (eurodlhopisy) s cieľom financovať konkrétne európske investičné projekty, 
v ideálnom prípade z rozpočtu EÚ (odporúčanie č. 4, nová zarážka),

16. posilniť politiku súdržnosti Únie v úzkej spolupráci s Európskou investičnou bankou 
(EIB) s cieľom zmenšiť štrukturálne nedostatky a zvýšiť konkurencieschopnosť 
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hospodársky slabších a najodľahlejších regiónov (odporúčanie č. 5, zarážka 2),

17. posilniť jednotný trh podporou elektronického a nadnárodného obchodu, zjednodušiť 
internetové platobné postupy a harmonizovať fiškálne nástroje ako spôsob posilnenia 
dôvery spotrebiteľov v európsku ekonomiku (odporúčanie č. 5, nová zarážka),

18. naďalej vyvíjať úsilie v oblasti harmonizácie daní v EÚ (odporúčanie č. 5, nová 
zarážka).


