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6.3.2019 A8-0087/25

Pozmeňujúci návrh 25
Marco Valli, Jörg Meuthen, Bernard Monot
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Zriadenie Európskeho menového fondu
(2017/0333R(APP))

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A8-0087/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho 
menového fondu

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu 
(COM(2017)0827),– so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov z 5. 
júla 2018 o návrhoch na reformu hospodárskej a menovej únie (HMÚ),

– so zreteľom na list predsedu Euroskupiny predsedovi Európskej rady z 25. júna 2018 o 
ďalšom prehlbovaní HMÚ a vyhlásenie zo samitu eurozóny z 29. júna 2018 o reforme 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu,

– so zreteľom na správu Euroskupiny pre vedúcich predstaviteľov o prehlbovaní HMÚ zo 
4. decembra 2018,

– so zreteľom na vyhlásenie zo samitu eurozóny zo 14. decembra 2018,

– so zreteľom na spoločné stanovisko o budúcej spolupráci medzi Európskou komisiou 
a EMS zo 14. novembra 2018,

– so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (ECB) z 11. apríla 2018 k návrhu 
nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu1,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2018 z 18. septembra 2018 
o audite a zodpovednosti týkajúce sa návrhu zo 6. decembra 2017 o zriadení 
Európskeho menového fondu v právnom rámci Únie,

– so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

1 Ú. v. EÚ C 220, 25.6.2018, s. 2.
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– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a 
menové veci a stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre ústavné veci (A8-
0087/2019),

A. keďže zavedenie eura je jedným z najambicióznejších a najnáročnejších projektov Únie;

B. keďže finančná a hospodárska kríza odhalila politické nedostatky štruktúry eura;

C. keďže silné a stabilné meny majú zásadný význam pre jej členov a pre EÚ ako celok;

D. keďže zriadenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) bolo reakciou na krízu 
HMÚ;

E. keďže vytvorenie Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) a Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu (EMS) zmenilo politický a hospodársky charakter HMÚ;

F. keďže medzivládna povaha EMS zdôrazňuje rozhodovaciu právomoc členských štátov;

G. keďže prebiehajúca diskusia o budúcnosti Európy a HMÚ poukázala na odlišné 
politické názory členských štátov na dlhodobú budúcnosť EMS;

1. návrh zamieta;

2. domnieva sa, že návrh nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu, ktorý 
predložila Komisia 6. decembra 2017, je príspevkom Komisie k prebiehajúcej diskusii o 
prehlbovaní HMÚ a reforme EMS, ktorý je motivovaný predovšetkým jej záujmami;

3. zdôrazňuje, že začlenenie EMS do právneho rámca EÚ nemá právny základ; zdôrazňuje 
preto, že neexistuje žiadna alternatíva k medzivládnej povahe EMS; odmieta preto 
začlenenie EMS do práva Únie; odmieta myšlienku prerodu EMS na Európsky menový 
fond;

4. pripomína právomoci národných parlamentov v oblasti fiškálneho a demokratického 
dohľadu; domnieva sa, že národné parlamenty by mali mať právo získavať informácie 
o činnostiach EMS a zapájať sa do dialógu s generálnym riaditeľom reformovaného 
EMS;

5. požaduje okamžité moratórium na aktiváciu EMS pre ďalšie programy tzv. finančnej 
pomoci; odmieta zapojenie EMS do vnútorných záležitostí členských štátov a ich 
hospodárskej politiky; žiada skoré zrušenie EMS;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, 
Komisii, Rade, Euroskupine, Európskej centrálnej banke, generálnemu riaditeľovi 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu, vládam a parlamentom členských štátov.

Or. en
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