
 

AM\1066104SK.doc  PE558.980v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

18.6.2015 A8-0190/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0190/2015 

Pervenche Berès 

Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy 
2014/2145(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0190/2015 

Uznesenie Európskeho parlamentu o preskúmaní rámca správy hospodárskych 

záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 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 hrozia1, 

– 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 eurozóne2, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 
zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne3, 

– so zreteľom na smernicu Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách 
na rozpočtové rámce členských štátov4, 

– 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 eurozóny5, 

– 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 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1. 
4 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 41. 
5 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 8. 
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a ich koordinácii1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 
zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh2, 

– 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 schodku3, 

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS),  

– so zreteľom na medzinárodnú zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej 
a menovej únii (TSCG),  

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2014 o preskúmaní úloh a činností trojky 
(ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 k ústavným problémom 
viacstranného riadenia v Európskej únii5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2011 o Európskom semestri pre 
koordináciu hospodárskych politík6,  

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2011 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 
kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať7, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2014 s názvom Preskúmanie správy 
hospodárskych záležitostí – Správa o uplatňovaní nariadení (EÚ) č. 1173/2011, 
č. 1174/2011, č. 1175/2011, č. 1176/2011, č. 1177/2011, č. 472/2013 a č. 473/2013 
(COM(2014)0905), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. januára 2015 s názvom Najlepšie využitie 
flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu (COM(2015)0012), 

– so zreteľom na šiestu správu Komisie o pokroku v oblasti hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti z 23. júla 2014 (COM(2014)0473), 

– so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady v júni a decembri 2014, 

– so zreteľom na závery samitu eurozóny v októbri 2014, 

– so zreteľom na ročný prieskum rastu na rok 2015 (COM(2014)0902), 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25. 
3 Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 33. 
4 Prijaté texty, P7_TA(2014)0239. 
5 Prijaté texty, P7_TA(2013)0598. 
6 Ú. v. EÚ C 165 E, 11.6.2013, s. 24. 
7 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 140. 
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– so zreteľom na oznámenie ECB z 22. januára 2015 o rozšírení programu nákupu aktív, 

– so zreteľom na občasník ECB č. 157 z novembra 2014 s názvom Identifikácia 
fiškálnych a makroekonomických nerovnováh – nevyužité synergie v posilnenom rámci 
správy EÚ, 

– so zreteľom na pracovný dokument MMF č. 15/95 z mája 2015 s názvom 
Makroekonomické účinky verejných investícií: Dôkazy z rozvinutých ekonomík, 

– so zreteľom na zhrnutie politiky Holandského úradu pre analýzu hospodárskej politiky 
CPB z júla 2014 s názvom Štrukturálne rozpočtové saldo: horká láska na prvý pohľad, 

– so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 
2012 s názvom Implicitné záruky za dlh bánk: Kde sa nachádzame?, 

– so zreteľom na pracovný dokument OECD č. 977 zo 6. júla 2012 s názvom Dôsledky 
neistoty produkčnej medzery v čase krízy, 

– so zreteľom na pracovný dokument OECD o sociálnych otázkach, zamestnanosti 
a migrácii č. 163 z 9. decembra 2014 s názvom Trendy v oblasti príjmovej nerovnosti 
a jej vplyv na hospodársky rast, 

– so zreteľom na závery Rady k Šiestej správe o hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti: investovanie do rastu a zamestnanosti, ktoré prijala Rada pre všeobecné 
záležitosti (politika súdržnosti) na svojom zasadnutí 19. novembra 2014, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a na stanoviská Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
a Výboru pre ústavné veci (A8-0190/2015), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže podľa jarnej prognózy Komisie sa očakáva, že miera nezamestnanosti v rokoch 
2015 a 2016 v celej EÚ a eurozóne ostane neprijateľne vysoká, t. j. vyše 11 % a takmer 
10 %; 

B. keďže medzi členskými štátmi budú naďalej prevažovať obrovské rozdiely, aj 
po intervencii trojky, s odhadovanou mierou rastu HDP v roku 2015 medzi -0,5 % 
na Cypre a +3,6 % v Írsku; 

C. keďže podľa jarnej prognózy Komisie investície v eurozóne zostávajú utlmené 
a očakáva sa, že porastú o 1,7 %, čo nepostačuje; 

D. keďže európsky investičný plán vo výške 21 miliárd EUR, ktorého cieľom je zvýšiť 
nové investície počas nasledujúcich troch rokov na 315 miliárd EUR, sa zakladá 
na pochybných predpokladoch, pokiaľ ide o pákový efekt 15 a schopnosť prilákať 
súkromné investície do vysoko rizikových projektov; 

E. keďže program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote asi 1,1 bilióna EUR začala ECB 
s cieľom riešiť riziko pretrvávajúcej nízkej inflácie a oživiť reálnu ekonomiku; keďže 



 

AM\1066104SK.doc  PE558.980v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

19 národných centrálnych bánk nakúpi štátne dlhopisy svojich členských štátov 
a ponesie súvisiace riziko; keďže režim rozdelenia rizika sa obmedzuje na 20 % 
nákupov, z čoho v prípade 12 % ide o nákup dlhopisov vydaných európskymi 
inštitúciami a iba symbolická a nepodstatná časť, t. j. 8 %, sa týka štátnych dlhopisov 
eurozóny, čo naznačuje, že členským štátom chýba politická vôľa prijať výhody 
a nevýhody, ktoré by so sebou priniesla skutočná jednotná menová politika; 

F. keďže napriek nekonvenčným opatreniam, ktoré prijala ECB od roku 2010, 
mechanizmus prenosu menovej politiky do reálnej ekonomiky zostal výrazne narušený; 
keďže podľa jarného výhľadu Medzinárodného menového fondu predstavuje riziko 
deflácie naďalej hlavný dôvod znepokojenia eurozóny, zostáva takmer na úrovni 30 %, 
pričom niektoré krajiny už pociťujú defláciu;  

G. keďže finančná kríza v roku 2008 vyústila do rozsiahleho zásahu vlád krajín EÚ 
do podpory finančného sektora; keďže celková štátna pomoc poskytnutá finančnému 
sektoru dosiahla viac ako 5 biliónov EUR, čo predstavuje 40,3 % HDP EÚ; 

H. keďže podľa správy OECD z roku 2012 udržateľnosť štátneho dlhu bola výrazne 
ovplyvnená rozsahom explicitných alebo implicitných záruk za dlh bánk; 

I. keďže podľa svetového hospodárskeho výhľadu z apríla 2015 MMF dospel k zisteniam, 
že štrukturálne reformy založené na regulácii trhu práce nemajú štatisticky významný 
vplyv na celkovú produktivitu faktorov na rozdiel od investícií do výskumu a inovácií, 
ktoré prinášajú najvyšší rast produktivity, čo znamená, že hospodárske a sociálne 
náklady prispôsobenia sa v priebehu reformného procesu nebudú kompenzované 
pozitívnymi účinkami na rast produkcie z dlhodobého hľadiska;  

J. keďže z pracovného dokumentu MMF z mája 2015 o makroekonomických účinkoch 
verejných investícií vyplýva, že posilnené verejné investície zvyšujú produkciu 
a znižujú nezamestnanosť, a to v krátkodobom aj dlhodobom meradle; keďže vplyvy 
na produkciu sú podľa zistení silnejšie v situácii hospodárskeho poklesu a menovej 
akomodácie, ako v eurozóne, a môžu viesť k zníženiu pomeru dlhu k HDP; keďže sa 
zistilo, že verejné investície financované emisiou dlhopisov majú väčšie vplyvy 
na produkciu ako investície, ktoré sú rozpočtovo neutrálne; 

K. keďže škrty vo verejných výdavkoch vyplývajúce z plánov fiškálnej konsolidácie viedli 
k poklesu sociálnej ochrany, zatiaľ čo podiel európskych obyvateľov ohrozených 
chudobou a sociálnym vylúčením vzrástol na úroveň vyše 25 %; 

L. keďže daňové úniky spôsobili miliardové straty potenciálnych príjmov do verejných 
financií vo viacerých členských štátoch, a to v prospech veľkých korporácií, čo 
podkopáva základy solidarity v eurozóne; 

1. domnieva sa, že súčasná hospodárska situácia v eurozóne si vyžaduje bezodkladné, 
komplexné a rozhodné opatrenia s cieľom riešiť problémy ako vysoká nezamestnanosť, 
zvyšovanie chudoby a nadmerné nerovnosti a tiež bojovať proti riziku deflácie 
a dlhotrvajúcej recesie;  

2. zdôrazňuje skutočnosť, že súčasný rámec správy hospodárskych záležitostí neumožňuje 
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reagovať na problémy v oblasti zabezpečenia makroekonomickej stability, podpory 
trvalo udržateľného rastu a riešenia zdrojov nadmerných makroekonomických 
nerovnováh v rámci eurozóny; zdôrazňuje, že súčasný rámec neumožňuje riadnu 
diskusiu o alternatívach nevyváženého rámca správy, ktorý je založený na svojvoľných 
rozpočtových pravidlách, rovnako ani diskusiu o dlhodobej udržateľnosti menovej únie 
a možnosti členských štátov zrušiť svoju účasť na základe demokratického hlasovania; 

3. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že súčasný rámec správy hospodárskych 
záležitostí v rámci Paktu stability a rastu, balík šiestich opatrení a balík dvoch opatrení, 
ako aj rozpočtová dohoda zbytočne obmedzujú nevyhnutný priestor pre fiškálne 
politiky členských štátov eurozóny, čím ich pripravujú o jediný účinný 
makroekonomický nástroj v súvislosti so slabým dopytom a s neúčinnou menovou 
politikou;  

4. poukazuje na to, že hlavné politické iniciatívy založené na politických odporúčaniach 
Komisie a trojky vychádzali z neobjektívnych ekonomických prognóz a chybných 
hospodárskych modelov, ktoré nedokázali predvídať prebiehajúcu krízu; varuje, že 
výpočet produkčnej medzery je založený na zastaranej metodike, ako sa to odrazilo 
v častých revíziách odhadov Komisie; zdôrazňuje skutočnosť, že fiškálna konsolidácia 
a štrukturálne reformy výrazne podceňujú veľkosť fiškálnych multiplikátorov, ako aj 
význam negatívnych účinkov presahovania do ďalších krajín v období 
synchronizovanej konsolidácie a deflačný vplyv kumulatívnych štrukturálnych 
reforiem;  

5. domnieva sa, že rámec správy hospodárskych záležitostí by členským štátom nemal 
brániť pri vykonávaní potrebných proticyklických opatrení zameraných na riešenie 
vysokej miery nezamestnanosti a chudoby a na podporu hospodárskeho rastu; 

6. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom politickej diskusie o udržateľnosti kritérií 
deficitu a dlhu vrátane pravidla 1/20 o znižovaní dlhu napriek kontraproduktívnemu 
a škodlivému vplyvu na hospodársku a sociálnu situáciu vo viacerých členských 
štátoch;  

7. vyjadruje poľutovanie, že odporúčania Komisie a trojky pre jednotlivé krajiny týkajúce 
sa reformy trhu práce viedli k rozmachu v súvislosti so zmluvami na dobu určitú 
a na čiastočný úväzok, čo malo dramatický vplyv na mieru nezamestnanosti, mzdy 
a dostupnosť bankových úverov, čím sa prehlbuje sociálna nespokojnosť a pocit 
neistoty u ľudí;  

Opatrenia, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy  

8. domnieva sa, že oznámenie nedostatočne rozširuje rozsah investičnej doložky, čo 
umožňuje flexibilitu v preventívnej časti Paktu stability a rastu s cieľom pojať 
investičné programy členských štátov, keďže flexibilita je obmedzená na 
spolufinancovanie projektov v rámci štrukturálnej a kohéznej politiky a fondu EFSI; 
domnieva sa, že tento prístup by sa mal okamžite prehodnotiť s cieľom dosiahnuť 
pozitívny vplyv na rast, tvorbu pracovných miest a sociálnu súdržnosť, a to vytvorením 
širšieho zlatého pravidla v preventívnej ako aj v nápravnej časti, pričom sa z výpočtov 
deficitu a dlhu v rámci Paktu stability a rastu vynechajú všetky verejné výdavky 
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súvisiace s produktívnymi investíciami do oblasti výskumu a vývoja, ako aj 
garantovaný minimálny príjem schválený každým členským štátom; 

9. zastáva názor, štrukturálne reformy v eurozóne by mali mať jasný pozitívny sociálno-
ekonomický vplyv a priamo prispievať k hospodárskej, finančnej a sociálnej stabilite 
EÚ, ako aj k cieľom stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že súčasnému prístupu 
k štrukturálnym reformám sa nepodarilo vyriešiť hlavné výzvy viacerých členských 
štátov EÚ, ako napríklad nedostatočnú inštitucionálnu zodpovednosť a transparentnosť, 
korupciu, daňové podvody a daňové úniky;  

10. trvá na tom, že súčasný rámec správy hospodárskych záležitostí, najmä pravidlo 1/20 
v súvislosti so znižovaním dlhu, je hospodársky, sociálne a politicky neudržateľný, 
a preto žiada, aby sa intenzívne a radikálne prehodnotil a aby sa fiškálna a menová 
autonómia vrátila členským štátom; 

11. zdôrazňuje, že stratégia Komisie s tromi piliermi (investície, fiškálne pravidlá 
a štrukturálne reformy) predložená v rámci ročného prieskumu rastu na rok 2015 je 
v podstate zhodná s predchádzajúcou stratégiou, ktorá zlyhala v prevencii a boji proti 
pretrvávajúcej sociálnej a hospodárskej kríze, a preto žiada, aby sa od nej upustilo; 

12. zdôrazňuje, že nadmerné prebytky bežného účtu v centre eurozóny by sa nemali 
považovať za menej znepokojivé ako nadmerné deficity bežných účtov na jej okraji; 
domnieva sa, že postup pri makroekonomickej nerovnováhe sa musí použiť 
vyváženejším spôsobom medzi krajinami s deficitom a prebytkom a mal by 
predovšetkým osloviť krajiny s veľkým priestorom na konanie s cieľom skoncovať 
s nekalými a škodlivými praktikami v rámci hospodárskej súťaže na základe vnútornej 
devalvácie;  

13. domnieva sa, že v rámci správy hospodárskych záležitostí existuje silná a súrna potreba 
odstrániť zložitosť a zlepšiť oblasť vlastníctva, transparentnosti a demokracie; 
domnieva sa, že je ťažké dosiahnuť plnú zamestnanosť, udržateľný hospodársky rast 
a politickú stabilitu pridaním novej skupiny pravidiel k existujúcim alebo uložením 
hospodárskych politík na zvolené národné vlády a parlamenty, a že situáciu môžu 
zlepšiť iba inštitúcie, ktoré podliehajú priamej demokratickej zodpovednosti; 

14. uznáva, že so zreteľom na súčasnú situáciu nekonečnej krízy sa rámec správy 
hospodárskych záležitostí musí napraviť a dokončiť vzhľadom na strednodobú aj 
dlhodobú perspektívu, aby EÚ a eurozóna mohli riešiť výzvy, ako plná zamestnanosť, 
finančná stabilita, hospodársky rast a dlhodobé investície a zároveň bojovať proti 
nerovnostiam a sociálnemu vylúčeniu;  

15. pripomína postreh Európskeho parlamentu, že vytvorenie Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu (EMS) mimo štruktúry inštitúcií Únie predstavuje krok späť v politickej 
integrácii Únie; poukazuje na to, že záchranné úvery poskytnuté prostredníctvom 
mechanizmu EMS sa použili výlučne na rekapitalizáciu bankového sektora; preto 
považuje mechanizmus EMS za zbytočné zdvojenie iných existujúcich nástrojov 
finančnej podpory bankového sektora; 

16. pripomína, že hospodárska a menová únia sa obmedzila na strnulý systém fixných 
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výmenných kurzov a neudržateľných rozpočtových pravidiel; zdôrazňuje, že skutočná 
hospodárska a menová únia vyžaduje demokratickú podporu a hospodárske a politické 
podmienky, ktoré v EÚ neexistujú, ako aj spoločnú fiškálnu kapacitu, ktorá je 
zo všetkých možných praktických dôvodov nedosiahnuteľná;  

17. zdôrazňuje, že hospodárska a menová únia bola zle navrhnutá, čo za neprítomnosti 
potrebných podmienok optimálnej menovej zóny spôsobilo a podporilo neudržateľné 
makroekonomické nerovnováhy v rámci eurozóny, čo viedlo k hromadeniu nadmerných 
deficitov a prebytkov bežného účtu; zdôrazňuje, že euro je najväčším rozdeľujúcim 
faktorom európskej integrácie od druhej svetovej vojny; 

18. pripomína, že banková únia bola výsledkom politickej vôle vyhnúť sa budúcim 
finančným krízam a minimalizovať negatívne účinky presahovania v dôsledku krízy 
štátneho dlhu v eurozóne; zdôrazňuje, že štrukturálna reforma bánk založená na jasnom 
automatickom oddelení obchodných činností od základnej úverovej funkcie stále chýba;  

Plán udržateľnej a účinnej správy hospodárskych záležitostí  

19. vyzýva členské štáty, aby predložili ambiciózny plán, v ktorom sa zohľadní potreba 
reforiem správy hospodárskych záležitostí uvedená v tejto správe;  

20. v súvislosti s touto nevyhnutnou revíziou správy hospodárskych záležitostí vyzýva 
zainteresované strany, aby predišli zostatkom a aby preskúmali všetky možnosti vrátane 
tých, ktoré by si vyžadovali revíziu zmlúv; domnieva sa, že plán musí byť založený 
na týchto prvkoch: 

– vytvorenie práva na vystúpenie z eurozóny a rozšírenie doložky o neuplatňovaní 
prostredníctvom revízie zmluvy; 

– okamžité vyňatie vnútroštátnych verejných výdavkov na a) investície do výskumu 
a vývoja a inovácií a b) akýkoľvek zaručený minimálny príjem prijatý každým 
členským štátom z výpočtov deficitu a dlhu v rámci Paktu stability a rastu; 

– posun od modelu fiškálnej konsolidácie a deflačných politík na dlhodobú stratégiu 
založenú na proticyklických politikách, sociálnej súdržnosti a účinnej reforme, 
pokiaľ ide o finančný sektor ako aj systém zdaňovania zisku spoločnosti; 

– revidovaný riadiaci rámec umožňujúci členským štátom uplatňovať svoje 
zvrchované právo vykonávať autonómne fiškálne politiky; 

– nahradenie existujúcich rozpočtových kritérií vrátane pravidla vyrovnaného 
rozpočtu a pravidla 1/20 v súvislosti so znižovaním dlhu, makroekonomickými 
a sociálnymi ukazovateľmi, ako sú napríklad reálny rast, dlhodobé verejné 
investície a miery nezamestnanosti, ako aj spravodlivosť a transparentnosť 
daňového systému; 

– súbor opatrení na ochranu členského štátu, ktorý sa rozhodne vystúpiť z eurozóny, 
pred rizikom úniku kapitálu vyplývajúceho zo špekulatívnych útokov; 
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– jasný právny rámec pre reštrukturalizáciu štátneho dlhu a odpustenie dlhov 
v eurozóne; 

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

Or. en 

 
 
 

 
 


