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

nelegislatívneho uznesenia A8–0038/2017 

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozpočtovej kapacite pre eurozónu: 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ) 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 a ich 

                                                 
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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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 správu piatich predsedov z 22. júna 2015 s názvom Dobudovanie 

európskej hospodárskej a menovej únie, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže podľa zmluvy sa vyžaduje, aby Únia podporovala trvalo udržateľný rozvoj 

založený na hospodárskom raste v záujme dosiahnutia plnej zamestnanosti a sociálneho 

pokroku a presadzovania hospodárskej, sociálnej a regionálnej súdržnosti medzi 

členskými štátmi; 

B. keďže Európska menová únia (HMÚ) zablokovala rozvoj členských štátov a je 

dôvodom, prečo sú dnes v recesii a čelia deflácii a rastu nezamestnanosti; 

C. keďže po období núteného zbližovania v rámci prípravy na zavedenie spoločnej meny 

eurozóna zaznamenala prehlbovanie štrukturálnych rozdielov, čo znížilo jej schopnosť 

reagovať na otrasy; 

D. keďže regulačné úpravy a štrukturálne reformy uložené na európskej aj národnej úrovni 

zhoršili už aj tak ťažkú hospodársku a sociálnu situáciu; 

E. keďže od svojho vzniku mala jednotná mena za následok prehlbujúce rozdiely medzi 

krajinami s deficitom a s prebytkom, viedla k neudržateľnej makroekonomickej 

nerovnováhe, najmä v prípade mnohých okrajových krajín, čo odzrkadľuje skutočnosť, 

že zo štrukturálneho hľadiska je nemožné, aby jednotná mena zabezpečila reálnu 

konvergenciu a súdržnosť v rámci menového priestoru, ktorý zďaleka nie je optimálny; 

F. keďže nedostatky HMÚ sa zhoršili pre opatrenia, ako sú balík šiestich legislatívnych 

aktov a balík dvoch legislatívnych aktov, zavedenie európskeho semestra a vytvorenie 

nových nástrojov, napr. EMS; 

G. keďže inštitúcie EÚ a Únia ako celok nijak nezohľadňujú, aké devastačné dôsledky 

majú ich politické a hospodárske rozhodnutia pre občanov a malé podniky v Európe; 

                                                 
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. 
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H. keďže dôvera európskych občanov v projekt EÚ v posledných rokoch výrazne poklesla; 

I. keďže všetko úsilie, ktoré sa vynaložilo v posledných desaťročiach na dosiahnutie 

väčšej fiškálnej a politickej integrácie v rámci eurozóny, bolo márne.   

J. keďže v súčasnom rámci pre správu hospodárskych záležitostí dominujú nadnárodné 

technokratické subjekty a medzivládne štruktúry veľkých členských štátov EÚ a keďže 

to zasahuje do zvrchovaného práva členských štátov demokraticky si voliť hospodárske 

a sociálne politiky, ktoré považujú za vhodné, a teda značne narúša politickú legitimitu 

prijatých rozhodnutí; 

1. zdôrazňuje, že HMÚ bola zle navrhnutá, čo za neprítomnosti potrebných podmienok pre 

optimálnu menovú zónu spôsobilo a podporilo neudržateľné makroekonomické 

nerovnováhy a rozdiely v eurozóne a viedlo k hromadeniu nadmerných deficitov a 

zodpovedajúcich prebytkov bežného účtu; zdôrazňuje politickú neudržateľnosť 

štruktúry HMÚ, ako o tom svedčia početné porušenia jej právneho rámca; zdôrazňuje, 

že euro je najväčším rozdeľujúcim faktorom európskej integrácie od druhej svetovej 

vojny; 

2. zdôrazňuje, že jednotná mena má asymetrický a ničivý vplyv na slabšie ekonomiky, 

ktoré sú nútené zavádzať bolestivú vnútornú devalváciu, pretože mena je nadhodnotená 

so zreteľom na ich hospodárstvo, zatiaľ čo silnejším ekonomikám eurozóny umožňuje 

rozšíriť ich vývoz a kumulovať veľké a pretrvávajúce vonkajšie prebytky;  

3. zdôrazňuje, že kríza ukázala, že spoločná menová politika jednotná pre všetkých 

nedokáže reagovať na asymetrické otrasy v eurozóne a že nemožnosť upravovať kurz 

meny presúva bremeno úprav na slabšie hospodárstva eurozóny, ktoré sú nútené 

uskutočňovať veľmi bolestnú vnútornú devalváciu v záujme obnovy 

konkurencieschopnosti; 

4. pripomína, že HMÚ sa obmedzila na strnulý systém fixných výmenných kurzov a 

neudržateľných rozpočtových pravidiel; vyjadruje poľutovanie nad tým, že po dlhom a 

bolestivom období nominálnych úprav by malo byť jasné, že akákoľvek reforma 

štruktúry HMÚ, ktorá vychádza z úsporných opatrení a štrukturálnych reforiem, by 

mala vplyv na všetkých členov eurozóny; 

5. konštatuje, 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 hlavné makroekonomické nástroje v kontexte slabého dopytu a neúčinnej 

menovej politiky; 

6. zdôrazňuje, že existujúce mechanizmy a nástroje koordinácie nevhodne bránia 

členským štátom, aby si demokraticky zvolili hospodárske politiky, ktoré považujú za 

potrebné a primerané vzhľadom na ich konkrétnu situáciu;  

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zastavila ukladanie úsporných opatrení a umožnila 

členským štátom, aby vykonávali ekonomické politiky, ktoré sú potrebné na boj proti 

proti rekordne vysokej nezamestnanosti, chudobe a sociálno-ekonomickým 
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nerovnostiam, a to v rámci rešpektovania ekonomickej zvrchovanosti; 

8. konštatuje, že neštandardné opatrenia menovej politiky, ktoré prijala ECB po vypuknutí 

krízy, nemajú účinky, ktoré mali mať; pripomína, že veľký objem likvidity dodanej na 

trh zostal zablokovaný vo finančnom systéme a banky ho použili na špekulatívne účely 

a nie na financovanie a podporu reálnej ekonomiky; poznamenáva, že bezprecedentná 

likvidita môže mať časom škodlivé účinky na štruktúru produkcie; 

9. zdôrazňuje, že existujúce zmluvy a nástroje by umožnili len niektoré z potrebných 

krokov smerom k udržateľnejšiemu a demokratickejšiemu rámcu a že revízia zmlúv je 

potrebná s cieľom riešiť štrukturálne nedostatky inštitucionálnej štruktúry HMÚ; 

10. s obavou konštatuje, že súčasná inštitucionálna diskusia o opatreniach potrebných na 

ďalšie prehĺbenie koordinácie politík v nadväznosti na správu piatich predsedov je ešte 

stále vo veľkej miere založená na dogme, t. j. nezvratnosti  existencie jednotnej meny a 

politickej preskripcii, ktorá jednoznačne zlyhala a nepodporuje hospodársky rast, 

zamestnanosť a zbližovanie v rámci eurozóny, čím sa predlžuje nekončiaca sa 

hospodárska a sociálna kríza a urýchľuje rozpad EÚ; 

11. zdôrazňuje, že únia kapitálových trhov by zvýšila zložitosť a prepojenosť finančného 

systému EÚ, a tým poškodila finančnú stabilitu; 

12. je znepokojený negatívnymi dôsledkami bankovej únie; zdôrazňuje, že sa ukázalo, že 

súčasný jednotný rámec dohľadu kladie dôraz na riešenie úverových rizík a úplne 

ignoruje finančné systémové riziká; domnieva sa, že pravidlá záchrany pomocou 

vnútorných zdrojov by bolo potrebné uvoľniť v tých členských štátoch, v ktorých by ich 

uplatňovanie bolo v rozpore s ochranou úspor zaručenou národnými ústavami, a že 

naopak, ich bankové systémy by mala podporiť národná centrálna banka v postavení 

veriteľa poslednej inštancie; poukazuje na to, že navrhované mechanizmy ozdravenia a 

riešenia krízových situácií, ako sú napríklad preklenovacie finančné mechanizmy a 

jednotný fond na riešenie krízových situácií, nepredstavujú primerané a spoľahlivé 

nástroje na podporu riešenia krízových situácií najväčších európskych bánk; domnieva 

sa preto, že bankovou úniou sa nepodarilo zvýšiť stabilitu bankového sektora;  

13. domnieva sa, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) sa ukázal ako 

nedostatočný nástroj na riešenie veľkého nedostatku investícií v EÚ a podporu 

zotavenia z krízy; odsudzuje využívanie verejno-súkromných partnerstiev a 

uprednostňovanie veľkých infraštruktúrnych projektov so závažným vplyvom na 

životné prostredie, ktoré nemajú pridanú hodnotu; 

14. domnieva sa, že euro nesplnilo svoj prísľub stability, konvergencie, rastu a pracovných 

miest; konštatuje, že akýkoľvek pokus o dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom 

fiškálnej kapacity by bol účinný iba vtedy, ak by sa vytvoril mechanizmus stabilizácie a 

kompenzácie na základe významných presunov z krajín s prebytkom v prospech 

znevýhodnených ekonomických oblastí; domnieva sa, že takýto mechanizmus by bol 

politicky a technicky nemožný, a preto odmieta akýkoľvek pokus o vytvorenie fiškálnej 

kapacity;  

15. konštatuje, že s cieľom účinne riešiť nerovnováhy a tlmiť symetrické a asymetrické 
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otrasy v HMÚ by objem takýchto presunov musel byť taký veľký, že by to bolo 

politicky a finančne nereálne;  

16. poukazuje na to, že všetko doterajšie úsilie na dosiahnutie udržateľnejšej menovej únie 

bolo márne a systém presunov založený na solidarite a rozdelení rizika nie je súčasťou 

politickej agendy v súvislosti s budúcnosťou EÚ; žiada preto zamerať sa na 

preskúmanie alternatívnych riešení;  

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad návrhmi na posilnenie menovej únie, ktoré sú v 

súčasnosti predmetom rokovaní a ktoré sú založené na uložení štrukturálnych reforiem a 

fiškálnej konsolidácii v krajinách s deficitom; zdôrazňuje, že ďalšie zníženie 

ekonomickej zvrchovanosti by iba zhoršilo ekonomické, politické a sociálne problémy a 

nepredstavovalo by skutočné riešenie v prospech stability eurozóny; 

18. dôrazne odmieta myšlienku vytvoriť post ministra financií a hlavného pokladníka 

eurozóny v rámci Komisie, pretože by sa na to nevzťahovala demokratická kontrola a v 

zásade by chýbala politická legitimita a zodpovednosť voči európskym občanom; 

19. zdôrazňuje preto naliehavú potrebu, aby sa preskúmali alternatívne riešenia s cieľom 

obnoviť prosperitu, plnú zamestnanosť a sociálnu súdržnosť v EÚ; zdôrazňuje, že je 

potrebné rešpektovať právo členských štátov na zvrchovanú kontrolu ich menovej a 

fiškálnej politiky, čo je jediný spôsob zabezpečenia demokratickej legitimity a 

zachovania spravodlivého a primeraného systému sociálneho zabezpečenia a kvalitných 

verejných služieb a zároveň boja proti nezamestnanosti, chudobe a nerovnosti; 

20. 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; 

zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť rozpočtové obmedzenia v oblasti verejných 

investícií a sociálnych politík Komisie prostredníctvom zásadnej revízie zmlúv a balíka 

šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov, ako aj zrušenia 

rozpočtovej dohody; 

21. domnieva sa, že členské štáty by mali mať možnosť zavádzať štrukturálne reformy 

bankovníctva založené na jasnom a povinnom oddelení investičných a komerčných 

činností na základe modelu Glassovho-Steagallovho zákona, ak to považujú za vhodný 

spôsob na zabránenie akumulácie systémových rizík, zníženie vzájomnej prepojenosti a 

rizík v bankovom sektore a zvýšenie jeho odolnosti; zdôrazňuje, že by to mohol byť 

jediný spôsob, ako účinne vyriešiť otázku inštitúcií, ktoré sú „príliš veľké na to, aby 

skrachovali“, a predchádzať nutnosti rekapitalizácie z vonkajších zdrojov;  

22. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že súčasná patová politická situácia bráni 

možnosti nájsť účinné riešenie s cieľom vymaniť európske hospodárstva z recesie; 

vyjadruje znepokojenie, že predlžovanie súčasnej hospodárskej stagnácie a politickej 

krízy môže viesť k chaotickému a nekontrolovanému rozpadu menovej únie; zdôrazňuje 

naliehavú potrebu plánovať riadny a koordinovaný rozpad menovej únie a zároveň 

zabezpečiť demokratické mechanizmy pre dobrovoľné vystúpenie členského štátu z 

eurozóny; 
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23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 

Komisii, Rade, Euroskupine, Európskej centrálnej banke, výkonnému riaditeľovi 

Európskeho mechanizmu pre stabilitu a parlamentom členských štátov. 

Or. en 

 

 


