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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020
(2020/2078(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 122 
ods. 2, ktorý uľahčuje finančnú pomoc členským štátom, ktoré sa nachádzajú 
v ťažkostiach alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti spôsobené prírodnými katastrofami 
alebo výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly,

– so zreteľom na Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a 
jej tzv. únikovú doložku v článkoch 5 ods. 1), 6 ods. 3), 9 ods. 1) a 10 ods. 3) nariadenia 
(ES) č. 1466/97, a na články 3 ods. 5) a 5 ods. 2 2) nariadenia (ES) č. 1467/97, ktorými 
sa uľahčuje koordinácia rozpočtových politík v časoch prudkého hospodárskeho 
poklesu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2019 o spravodlivom zdaňovaní v 
digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.01,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2020 o novom viacročnom finančnom rámci, 
vlastných zdrojoch a pláne obnovy3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskej zelenej dohode 
(2019/2956(RSP))4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. marca 2020 s názvom Koordinovaná 
hospodárska reakcia na vypuknutie nákazy COVID-19 (COM(2020)0112),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 
2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus)5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2020 o aktivácii všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu (COM (2020) 0123),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/461 z 30. marca 

1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0124.
4Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
5 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 5.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_SK.html#def_1_3
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2956(RSP)
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2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú 
pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne 
postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia6,

– so zreteľom na usmernenie Komisie pre členské štáty týkajúce sa priamych 
zahraničných investícií, voľného pohybu kapitálu z tretích krajín a ochrany európskych 
strategických aktív vzhľadom na očakávané začatie uplatňovania nariadenia (EÚ) 
2019/452 (nariadenie o preverovaní PZI) z 25. marca 2020 (C(2020) 1981),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. marca 2020 o dočasnom rámci pre opatrenia 
štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19 (2020/C 91 I/01) a na jeho zmenu zo 4. apríla 2020 (2020/C 112 I/01),

– so zreteľom na usmernenie Komisie pre členské štáty z 25. marca 2020 týkajúce sa 
priamych zahraničných investícií, voľného pohybu kapitálu z tretích krajín a ochrany 
európskych strategických aktív vzhľadom na očakávané začatie uplatňovania nariadenia 
(EÚ) 2019/452 (nariadenie o preverovaní PZI) (C(2020) 1981),

– so zreteľom na oznámenie Komisie členským štátom z 27. marca 2020, ktorým sa mení 
príloha o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby 
pokrývala krátkodobé poistenie vývozných úverov (2020/C 101 I/01 – C (2020) 2044),

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozného cla a 
oslobodení od DPH pri dovoze tovaru potrebného na boj proti účinkom pandémie 
ochorenia COVID-19 počas roku 2020 (C (2020) 2146),

– so zreteľom na návrh Komisie z 28. apríla 2020 na zmenu nariadení (EÚ) č. 575/2013 a 
(EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19: 
prijatie balíka predpisov o bankovníctve (COM(2020)0310 - 2020/0066(COD)),

– so zreteľom na posúdenie fiškálneho rámca so zameraním na právne predpisy balíkov 
šiestich a dvoch legislatívnych aktov z 19. septembra 2019, na výročnú správu 
Európskej fiškálnej rady z 29. októbra 2019 a na vyhlásenie Európskej fiškálnej rady o 
pandémii COVID-19 z 24. marca 2020,

– so zreteľom na ročnú stratégiu Komisie o udržateľnom raste na rok 2020 
(COM(2019)0650) zo 17. decembra 2019,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na hospodárske prognózy Komisie: Jar 2020 zo 6. mája 2020 
(inštitucionálny dokument č. 125),

6 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 9.
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– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho 
nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-197,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Európsky semester 2020: 
odporúčania pre jednotlivé krajiny (COM(2020)0500),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre Európu: 
náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie (COM(2020)0456),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 s názvom Rozpočet EÚ 
umožňujúci realizáciu plánu obnovy Európy (COM(2020)0442),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. mája 2020 o upravenom pracovnom programe 
Komisie na rok 2020 (COM(2020)0440),

– so zreteľom na návrh Komisie z 28. mája 2020 na nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje 
Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po pandémii COVID-19 
(COM(2020)0441),

– so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa rozhodnutia Rady o systéme vlastných 
zdrojov Európskej únie z 28. mája 2020 (COM(2020)0445),

– so zreteľom na správu štyroch predsedov z 5. decembra 2012 s názvom Smerom k 
skutočnej hospodárskej a menovej únii, správu piatich predsedov z 22. júna 2015 o 
dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe, na bielu knihu Komisie z 1. marca 
2017 o budúcnosti Európy a na diskusný dokument Komisie z 31. mája 2017 o 
prehĺbení hospodárskej a menovej únie,

– so zreteľom na správu Euroskupiny pre vedúcich predstaviteľov o prehlbovaní 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ) zo 4. decembra 2018,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

A. keďže pandémia ochorenia COVID-19 vytvára pre EÚ aj na celom svete 
bezprecedentný a symetrický šok, a jej trvanie, ako aj zdravotné, sociálne a hospodárske 
následky, ešte nie sú predvídateľné;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, čo 
odráža závažnosť pandémie a prísnosť ich opatrení na zamedzenie šírenia, ale aj ich 
špecifické hospodárske expozície a počiatočné podmienky vrátane ich dostupného 
priestoru na opatrenia fiškálnej politiky;

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a solidárna európska reakcia má zásadný význam pre 
zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych dôsledkov krízy a ďalšieho 
prehlbovania makroekonomických rozdielov;

7 Ú. v. EÚ L 159, 20.5.2020, s. 1.
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I. Východisková situácia

1. s veľkým znepokojením konštatuje, že podľa hospodárskej prognózy Komisie z jari 
2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

2. je znepokojený negatívnym vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 na celosvetové hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a chudobu;

3. poukazuje na to, že odhad Komisie týkajúci sa investičných potrieb EÚ na dosiahnutie 
ekologickej transformácie a digitálnej transformácie dosahuje minimálne 595 miliárd 
EUR ročne8;

II. Krátkodobé požiadavky

Oživenie hospodárstva

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej výzve zmiernenia sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov historickej recesie a určenia smerovania rýchleho hospodárskeho oživenia 
spojeného s udržateľným a spravodlivým prechodom a digitálnou transformáciou; je 
presvedčený, že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne zvýšiť verejné a súkromné 
investície v porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak na úrovni 
EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej obnovy 
Európy; považuje za nevyhnutné, aby bol balík opatrení na obnovu plne v súlade s 
novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v súlade so zásadami Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a s cieľom chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť; žiada, aby sa 
finančné prostriedky a zdroje nasmerovali na také projekty a príjemcov, ktorí spĺňajú 
naše základné hodnoty zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce spoločnosti chránili 
svojich pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu a očakáva, že zostane 
aktivovaná aspoň do konca roka 2021 s cieľom podporiť úsilie členských štátov pri 
zotavovaní sa z krízy súvisiacej s pandémiou a posilniť ich hospodársku a sociálnu 
odolnosť;

7. pripomína osobitnú potrebu podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

Preskúmanie rámca fiškálnej a hospodárskej politiky

8. víta záver Európskej fiškálnej rady (EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec musí 
revidovať, a je presvedčený, že hlboká hospodárska kríza vyvolaná pandémiou ešte viac 

8 pracovný dokument útvarov Komisie – Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf   

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


PR\1205874SK.docx 7/9 PE652.447v01-00

SK

prehlbuje túto potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a reforma musia spĺňať vyššie 
uvedené požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

9. je znepokojený významným, ale nerovnomerným negatívnym vplyvom krízy súvisiacej 
s pandémiou COVID-19 na deficit verejných financií a súkromný dlh, čo ďalej zhoršuje 
situáciu tých členských štátov, ktoré sú obzvlášť postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej politiky 
EÚ dokončila pred zrušením únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna politika 
reagovala s určitou mierou pružnosti v krátkodobom horizonte, a znížila vysoké miery 
verejného dlhu na dohodnutú referenčnú hodnotu v dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným spôsobom a dlhodobá modernizácia verejných 
komodít;

11. navrhuje kombináciu výdavkových pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky a zlatého 
pravidla pre verejné investície, ktoré bude ústredným prvkom oboch oblastí; želá si 
rýchle zotavenie sa z krízy súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a prechod na 
ekologickejšiu, sociálne udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

K udržateľnému a demokratickému európskemu semestru

12. víta zmenu zamerania jarného balíka opatrení európskeho semestra, ktorého cieľom je 
okamžitá reakcia hospodárskej politiky na riešenie a zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje oznámenie Komisie o reforme európskeho semestra 
s cieľom premeniť ho na nástroj na koordináciu ozdravných opatrení v rámci zásad 
Európskej zelenej dohody, Európskeho piliera sociálnych práv a cieľov udržateľného 
rozvoja; je presvedčený, že to musí zahŕňať koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje potrebu integrácie nového súboru záväzných 
ukazovateľov udržateľnosti a blaha a alternatívnych meraní výkonnosti rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia udelila európskemu semestru v pláne obnovy; konštatuje 
však, že účinnosť a úspech zosúlaďovania investičných a reformných programov 
členských štátov v rámci procesu európskeho semestra bude závisieť od pokroku 
reformy semestra a uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie demokratickej úlohy Parlamentu v rámci správy 
hospodárskych záležitostí pri akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým žiada 
medziinštitucionálnu dohodu o udržateľnej európskej správe, ktorou sa Parlamentu 
udelí právo na súhlas s politickými odporúčaniami uvedenými v ročnom prieskume 
udržateľného rastu, fiškálnom balíku pre eurozónu a odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny;

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú nevyhnutné na financovanie obnovy po pandémii a 
spravodlivého prechodu na udržateľné hospodárstvo; pripomína, že daňové úniky a 
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vyhýbanie sa daňovým povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 160 – 190 miliárd EUR 
ročne, čo predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych pokladníc;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné inštitúcie a 
ktoré podporujú financovanie spravodlivého prechodu a udržateľného rastu a 
prispievajú k nemu, ako aj obnovu verejných financií členských štátov; žiada, aby nový 
súbor zdrojov zahŕňal príjmy pochádzajúce z politík EÚ v prospech ochrany životného 
prostredia a zachovania spravodlivého jednotného trhu;

III. Strednodobé požiadavky

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

17. pripomína naliehavú potrebu dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s cieľom chrániť 
občanov a znížiť tlak na verejné financie počas vonkajších šokov tak, aby sa prekonala 
sociálna a hospodárska nerovnováha, a to vytvorením fiškálnej kapacity pre verejné 
investície, makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť v eurozóne, a taktiež európskeho 
systému zaistenia v nezamestnanosti;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podrobný plán obnovy Európy, ktorý vypracovala Komisia, výrazne zvyšuje politický a 
hospodársky význam EÚ. Európsky semester bude v tomto rámci zohrávať významnú a 
koordinačnú úlohu pri zabezpečovaní okamžitej reakcie hospodárskej politiky na krízu, ktorá 
pripraví pôdu pre udržateľný a spravodlivý prechod a digitálnu transformáciu a zároveň 
podporí konvergenciu v rámci EÚ. Úspech prijatých opatrení však bude závisieť od 
komplexnej reformy hospodárskeho a finančného riadenia EÚ, ktorá je odôvodnená 
nasledujúcim spôsobom.

Rozhodnutie o prebiehajúcom preskúmaní fiškálnych pravidiel EÚ je podložené mnohými 
dôvodmi: Úroveň verejných investícií je zjavne nedostatočná vzhľadom na výzvy spojené s 
digitalizáciou a bojom proti zmene klímy. Mnohé členské štáty vnímajú požiadavky 
koordinácie, pokiaľ ide o politiku stability, ako čoraz väčšie bremeno. Odporúčania v oblasti 
hospodárskej politiky európskeho semestra členské štáty len čiastočne považovali za záväzné, 
a preto ich plnili len selektívne. Okrem toho chýba záväzná demokratická účasť volených 
národných a európskych poslancov. V dôsledku toho koordinácia politík prostredníctvom 
európskeho semestra nenapĺňa očakávania, pokiaľ ide o dosiahnuté výsledky v oblasti cieľov 
fiškálnej politiky, ale aj všeobecnejšie pri prevencii a znižovaní hospodárskej nerovnováhy. 

COVID-19 viedol k historicky bezprecedentnej hospodárskej kríze, čo ešte viac zvyšuje 
potrebu revízie. Hoci je šok symetrický, vplyv sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, 
čo odráža závažnosť pandémie a prísnosť opatrení jednotlivých štátov na zamedzenie šírenia, 
ale aj ich špecifické hospodárske expozície a počiatočné podmienky vrátane dostupného 
priestoru pre opatrenia fiškálnej politiky; Tým sa ešte viac zhoršia makroekonomické 
nerovnováhy. Úroveň dlhu ako percento HDP sa vo všetkých členských štátoch výrazne 
zvýši, pričom v niektorých z nich dosahuje znepokojujúce rozmery. Dokonca aj po skončení 
krízy bude pre mnohé krajiny veľmi ťažké dosiahnuť požadovaný pomer dlhu k HDP vo 
výške 60 %. Nevyhnutné výrazné zvýšenie verejných investícií vzhľadom na problémy 
súvisiace so zmenou klímy a digitalizáciou sa v blízkej budúcnosti javí ako nepravdepodobné. 
Pri súčasnom stave hospodárskej a finančnej politiky by opätovné prijatie súčasných 
nariadení Paktu stability a rastu po stiahnutí všeobecnej únikovej doložky nebralo ohľad na 
zmenené podmienky a budúce potreby. 
 
V súčasnej správe o európskom semestri sa preto navrhuje, aby ústredné výzvy európskej 
hospodárskej a finančnej politiky – najmä realizácia udržateľnej a spravodlivej klimatickej 
politiky a digitalizácie – boli pevne zakotvené v súčasnej protikrízovej politike. Zároveň sa 
musia stanoviť základy úpravy finančného rámca a rámca hospodárskej politiky na obdobie 
po kríze. Kľúčovou otázkou bude zosúladenie orientácie na stabilitu európskej hospodárskej a 
finančnej politiky s dostatočným zvýšením verejných investícií vo všetkých členských štátoch 
EÚ. Okrem toho je potrebné podniknúť ďalšie kroky smerom k demokratizácii a zníženiu 
hospodárskych a sociálnych rozdielov.


