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NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že akýkoľvek inštitucionálny návrh musí byť vhodný na daný účel; 
zdôrazňuje, že cieľom makroekonomických politík je zabezpečiť, aby hospodárstvo 
fungovalo pre všetkých, vytvárať politiky založené na solidarite zohľadňujúce 
feministické hľadisko, nezabudnúť na nikoho a vytvoriť odolné spoločnosti, ktorých 
hlavným cieľom je blahobyt svojich občanov; poukazuje na význam demokratických, 
transparentných a zodpovedných inštitúcií pre zaručenie toho, aby hospodárske politiky 
zodpovedali tomuto cieľu, a zabezpečil sa tak spoločný prospech;

2. trvá na potrebe posilnenia demokratickej legitímnosti, zodpovednosti a kontroly rámca 
správy hospodárskych záležitostí; domnieva sa, že na to, aby sa zlepšila zodpovednosť, 
sa povinnosti musia prideľovať na tej úrovni, kde sa prijímajú alebo vykonávajú 
rozhodnutia, pričom národné parlamenty majú kontrolovať národné vlády a Európsky 
parlament má kontrolovať európske výkonné orgány; zdôrazňuje dôležitosť správneho a 
konzistentného vykonávania tohto rámca vo všetkých členských štátoch;

3. zdôrazňuje, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 opäť poukazuje na význam 
rámca správy hospodárskych záležitostí Únie, ktorý bol posilnený, ale treba ho ďalej 
rozvíjať, a to aj vyššou transparentnosťou; domnieva sa, že treba preskúmať, ako 
prebieha hospodársky dialóg, aby sa zabezpečila riadna parlamentná kontrola; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby na túto potrebu reagovali, najmä užšou spoluprácou s Európskym 
parlamentom, ako aj podporou účasti národných parlamentov s cieľom zlepšiť 
zodpovednosť a demokratickú kontrolu národných vlád, ako aj vhodným konzultovaním 
a účasťou sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a príslušných zainteresovaných 
strán;

4. vyzýva na ďalší rozvoj medziparlamentnej konferencie podľa článku 13 rozpočtovej 
dohody s cieľom umožniť v prípade potreby zásadné a včasné diskusie;

5. podporuje skutočné zapojenie národných parlamentov na vnútroštátnej úrovni tým, že 
sa im zabezpečí právo získavať informácie od svojich príslušných národných vlád 
pôsobiacich v Rade;

6. vyzýva na využívanie flexibilít v zmluvách s cieľom zvýšiť využívanie metódy 
Spoločenstva, prejsť od jednomyseľného hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou 
väčšinou v Rade a zapojiť Parlament v rámci spolurozhodovacieho postupu tam, kde je 
to možné; vyzýva najmä na prijatie komplexného balíka premosťovacej doložky v 
záujme prechodu na postupy hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade o daňových 
otázkach a vlastných zdrojoch pre rozpočet EÚ;

7. pripomína význam parlamentnej kontroly v rámci správy hospodárskych záležitostí 
Únie; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila primeranú parlamentnú kontrolu vo svojom 
preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí Únie; pripomína svoju pozíciu k 
uzavretiu medziinštitucionálnej dohody s cieľom formalizovať parlamentný dohľad nad 
európskym semestrom; 
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8. vyzýva na posilnenie demokratickej úlohy Parlamentu v rámci správy hospodárskych 
záležitostí vrátane udržateľnej európskej správy s cieľom umožniť riadnu kontrolu 
rozhodnutí prijatých v rámci hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a eura;

9. pripomína, že podľa článkov 121 a 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
Európsky parlament nemôže kontrolovať ani meniť odporúčania, ktoré Rada prijíma v 
rámci európskeho semestra; považuje za naliehavú revíziu zmluvy s cieľom zvýšiť 
demokratickú legitímnosť tým, že Parlament bude tieto odporúčania schvaľovať;

10. zdôrazňuje, že koordinácia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych politík v 
Únii je dôležitá pre vytváranie viac pracovných miest a rastu; požaduje, aby sa 
zohľadňoval sociálny rozmer HMÚ, a v tejto súvislosti pripomína článok 9 ZFEÚ, v 
ktorom sa uvádza, že „Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia 
prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou 
vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.“; zdôrazňuje význam 
vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP) a environmentálnych cieľov v 
súlade so záväzkami EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a udržateľného rozvoja; 
naliehavo vyzýva Komisiu a Európsku radu, aby zohľadnili tieto záväzky v správe 
hospodárskych záležitostí Únie; požaduje, aby sa sociálny prehľad riadne zohľadňoval 
na účely monitorovania výkonnosti členských štátov v súvislosti so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP); pripomína, že so sociálnymi partnermi by 
sa mali konzultovať hospodárske politiky, politiky zamestnanosti a sociálne politiky v 
súlade s vnútroštátnymi postupmi, ako sa stanovuje v EPSP;

11. vyzýva Európsku centrálnu banku (ECB), aby sa riadila odporúčaniami ombudsmanky1 
a aby dôkladne preskúmala svoje vnútorné politiky s cieľom obmedziť konflikty 
záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku javu otáčavých dverí, ako aj účasť členov 
Výkonnej rady ECB a Rady guvernérov na neformálnych fórach, kde prebiehajú tajné 
rozhovory s vysokými predstaviteľmi súkromného sektora;

12. zdôrazňuje potrebu vhodných mechanizmov na riešenie hospodárskych otrasov; víta 
vytvorenie nástroja obnovy NextGenerationEU (NGEU) ako ďalší dôležitý krok, ale 
upozorňuje na potrebu trvalých programov finančnej pomoci; pripomína potrebu 
účinného inštitucionálneho rámca s cieľom ďalej rozvíjať takéto mechanizmy a 
programy;

13. zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasnú krízu je dôležité venovať pozornosť rastúcej 
nezamestnanosti a úrovni nerovnosti v Európe v kontexte hospodárskeho rámca Únie; 
domnieva sa, že jedným z najlepších spôsobov, ako bojovať proti týmto negatívnym 
trendom, je zintenzívniť úsilie a prispieť k vytváraniu väčšieho počtu a lepších 
pracovných miest v Európe;

14. zdôrazňuje dôležitú úlohu systémov zaistenia v nezamestnanosti v období 
hospodárskeho poklesu; v tejto súvislosti víta použitie európskeho nástroja dočasnej 
podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) počas 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje potrebu účinne zmierňovať symetrické aj asymetrické 
hospodárske otrasy v Únii; 

1 Vec 1697/2016/ANA o členstve bývalého prezidenta ECB Maria Draghiho v tzv. skupine tridsiatich.
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15. víta prijatie medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a 
správnom finančnom riadení,  ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na 
zavedenie nových vlastných zdrojov;

16. pripomína, že v dohode o lepšej tvorbe práva  sa opätovne zdôrazňuje, že Európsky 
parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia majú vykonávať svoje právomoci na 
rovnakom základe, a že Komisia preto k nim musí pristupovať rovnako, a zdôrazňuje 
úlohu a zodpovednosť národných parlamentov;

17. víta emisiu spoločného dlhu cez nástroj NGEU a rozhodnutie o vytvorení nových 
vlastných zdrojov; vyjadruje však poľutovanie nad súčasným tempom ratifikácie tohto 
rozhodnutia a vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v tejto oblasti;

18. pripomína, že podľa protokolu č. 14 ZFEÚ má každý členský štát prijať euro;

19. pripomína, že Euroskupina a samit eurozóny sú neformálnymi diskusnými fórami v 
rámci Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) a Európskej rady, a vyzýva 
na ich začlenenie do rámca zmluvy; vyzýva členské štáty, aby konali v rámci 
Spoločenstva a zabezpečili úlohu Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu a jeho 
právo na demokratický dohľad; 

20. požaduje, aby Euroskupina podliehala rokovaciemu poriadku, ktorým sa zvýši 
transparentnosť rozhodovania a zodpovednosť vrátane postupov hlasovania a 
zverejňovania výsledkov;

21. pripomína svoju pozíciu, že funkcia predsedu Euroskupiny by sa mohla zlúčiť s 
funkciou komisára pre hospodárske a finančné záležitosti, a v takomto prípade by mala 
predsedníčka Komisie vymenovať tohto komisára za podpredsedu Komisie;

22. konštatuje, že hlbšia a odolnejšia HMÚ si vyžaduje pevnejšiu správu, väčšiu 
efektívnosť, menšiu zložitosť a väčšiu transparentnosť, pričom pravidlá by zo zásady 
nemali ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov;

23. zdôrazňuje, že sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 majú štrukturálnu 
povahu a budú mať dlhodobé negatívne účinky, a preto treba uskutočniť celkové 
preskúmanie systému makroekonomického riadenia Únie, najmä Paktu stability a rastu 
(PSR); 

24. domnieva sa okrem toho, že treba zabezpečiť produktívne investície zamerané okrem 
iného na posilnenie EPSR, dvojakej transformácie a sektora výskumu a inovácií; v tejto 
súvislosti pripomína, že Európska fiškálna rada navrhla vyňať niektoré osobitné 
výdavky podporujúce rast zo stropu pre čistý rast primárnych výdavkov;

25. víta to, že všeobecná úniková doložka umožňuje Komisii a Rade prijať potrebné 
opatrenia v oblasti koordinácie politík a nevyhnutných verejných investícií v reakcii na 
zdravotné, sociálne a hospodárske krízy v rámci Paktu stability a rastu založenom na 
pravidlách; zdôrazňuje, že aktivácia všeobecnej únikovej doložky, ktorá členským 
štátom umožňuje dočasne sa odchýliť od postupu úprav smerom k strednodobému 
rozpočtovému cieľu, by mala zostať aktívna dovtedy, kým epidemiologické podmienky 
neumožnia normalizáciu hospodárskej činnosti; konštatuje, že podľa súčasných 
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predbežných ukazovateľov sa všeobecná úniková doložka bude uplatňovať aj v roku 
2022;

26. pripomína význam rodovej rovnosti, ktorá je zakotvená v článku 23 Charty základných 
práv Európskej únie; pripomína, že nominácie Únie v oblasti hospodárskych a 
menových záležitostí majú rešpektovať zásady kvalifikácie, skúseností a rodovej 
rovnováhy; vyzýva vnútroštátne orgány a inštitúcie EÚ, aby zabezpečili dodržiavanie 
týchto zásad, a pripomína pozíciu Parlamentu z odseku 4 svojho uznesenia zo 14. marca 
2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a 
menových záležitostí EÚ2, v ktorom sa Parlament zaväzuje nebrať do úvahy zoznamy 
kandidátov, v prípade ktorých nebola dodržaná zásada rodovej vyváženosti spolu s 
požiadavkami týkajúcimi sa kvalifikácií a skúseností vo výberovom konaní;

27. pripomína svoju výzvu adresovanú Rade, vyjadrenú najmä v poslednej výročnej správe 
z roku 2020 o ECB, aby vypracovala rodovo vyvážené užšie zoznamy všetkých 
voľných pracovných miest v ECB a informovala o nich Parlament, a tým mu umožnila 
zohrávať významnejšiu poradnú úlohu v procese menovania členov výkonnej rady;

28. domnieva sa, že vytvorenie HMÚ je neoddeliteľne spojené s upevnením právneho štátu 
a dobudovaním bankovej únie; víta prijatie nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 o 
všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie3;

29. zdôrazňuje dôležitú úlohu Európskeho parlamentu v rokovaniach, ktoré viedli k jeho 
prijatiu; v tejto súvislosti pripomína, že nariadenie je plne uplatniteľné;

30. zdôrazňuje význam diskusie o správe hospodárskych záležitostí s občanmi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a sociálnymi partnermi a s celou škálou 
zainteresovaných strán na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni v rámci 
Konferencie o budúcnosti Európy; 

31. požaduje, aby sa závery z konferencie riadne zohľadnili; zaväzuje sa bezodkladne prijať 
náležité opatrenia v nadväznosti na konferenciu formou legislatívnych návrhov, 
iniciovaním zmien zmlúv alebo ďalšími krokmi; vyzýva obe inštitúcie, aby prijali 
rovnaký záväzok;

32. požaduje, aby sa uskutočnilo preskúmanie Paktu stability a rastu, ako aj začlenenie 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu a jednotného fondu na riešenie krízových situácií 
do právnych predpisov EÚ s cieľom zlepšiť demokratickú zodpovednosť správy 
hospodárskych záležitostí a dokončiť HMÚ;

33. požaduje, aby sa obmedzenia, ktoré stanovujú jednomyseľnosť v Rade, a tým okliešťujú 
parlamentné spolurozhodovacie právomoci, odstránili pri budúcej revízii zmlúv vo 
všetkých oblastiach hospodárskej a finančnej politiky;

34. požaduje transformáciu Euroskupiny na útvar Rady.

2 Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 105.
3 Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 1.
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