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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. domnieva sa, že podstatné zlepšenie demokratickej legitimity hospodárskej a menovej 

únie (HMÚ) v inštitucionálnom rámci Únie a v súlade s metódou Spoločenstva je 

absolútne nevyhnutné; domnieva sa, že právne predpisy založené na medzivládnych 

zmluvách a vykonávané počas krízy obmedzujú demokratickú legitimitu HMÚ; žiada 

preto, aby sa Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS) čo najskôr začlenil do acquis EÚ 

vzhľadom na to, že vnútorné pravidlá Európskeho parlamentu ponúkajú dostatočný 

manévrovací priestor pre prípadné zorganizovanie konkrétnych podôb diferenciácie na 

základe politickej dohody v rámci politických skupín alebo medzi nimi s cieľom 

zabezpečiť primeranú kontrolu HMÚ; žiada tiež, aby sa príslušné ustanovenia Zmluvy o 

stabilite, koordinácii a správe v HMÚ začlenili do právneho rámca Európskej únie 

najneskôr do piatich rokov po jej vstupe do platnosti a po komplexnom posúdení jej 

vykonávania; 

2. v tomto zmysle obhajuje vytvorenie jednoduchšej, efektívnejšej a transparentnej správy 

hospodárskych záležitostí, ktorej cieľom je hlbšia integrácia EÚ v dlhodobom horizonte a 

zároveň ponúknutie strednodobých riešení s cieľom umožniť eurozóne a Únii čeliť 

súčasným výzvam; 

3. zdôrazňuje, že tak Euroskupina, ako aj samit eurozóny sú neformálne zoskupenia Rady 

pre hospodárske a finančné záležitosti a Európskej rady a že prijali dôležité rozhodnutia v 

oblasti HMÚ počas finančnej a hospodárskej krízy, ale že tieto rozhodnutia boli preto 

ovplyvnené nedostatkom demokratickej legitimity; 

4. vyzýva na uzavretie medziinštitucionálnej dohody medzi Parlamentom, Komisiou a 

Radou, ktorá zabezpečí parlamentnú kontrolu jednotlivých etáp európskeho semestra 

počnúc ročným prieskumom rastu; 

5. domnieva sa, že treba dôkladne vyhodnotiť vykonávanie hospodárskeho dialógu, aby sa 

zaručila riadna parlamentná kontrola vo všetkých fázach postupov (Pakt stability a rastu 

a postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN)); 

6. víta vytvorenie medziparlamentnej konferencie o hospodárskom a finančnom riadení 

Európskej únie; zdôrazňuje však jej obmedzenia pri podporovaní zodpovednosti subjektov 

prijímajúcich rozhodnutia; domnieva sa, že v oblasti HMÚ sa parlamentná kontrola musí 

deliť medzi vnútroštátnu a európsku úroveň, a trvá na tom, že zodpovednosť sa musí 

prevziať na úrovni, na ktorej sa rozhodnutia prijímajú alebo vykonávajú, pričom národné 

parlamenty kontrolujú vlády členských štátov a Európsky parlament kontroluje európsku 

exekutívu; domnieva sa, že je to jediný spôsob, ako zabezpečiť požadovanú väčšiu 

zodpovednosť pri rozhodovaní; domnieva sa, že táto zvýšená legitimita môže byť 

zabezpečená stanovením prijatia národných programov reforiem a možných 

konvergenčných partnerstiev národnými parlamentmi, ako aj prijatia všeobecného 

smerovania európskych politík prostredníctvom spolurozhodovania vo forme usmernení v 

oblasti konvergencie, čo by bol nový právny akt EÚ stanovujúci veľmi obmedzený počet 
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priorít, ktoré sú platné počas stanoveného obdobia a ktoré slúžia najmä pri prijímaní 

ročného prieskumu rastu a odporúčaní pre jednotlivé krajiny; zdôrazňuje, že takáto 

spolupráca by sa nemala považovať za vytváranie nového, zmiešaného parlamentného 

orgánu, ktorý by bol neefektívny a z demokratického a ústavného hľadiska nelegitímny; 

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že schopnosť národných parlamentov kontrolovať a 

ovplyvňovať kroky svojich vlád v EÚ je nedostatočná; zastáva názor, že národné 

parlamenty by sa mali aktívnejšie podieľať na tvorbe politiky z hľadiska kontroly a 

formovania pozícií svojich vlád pred tým, ako sa predložia Komisii; 

8. zdôrazňuje, že právny rámec pre programy pomoci treba preskúmať s cieľom zabezpečiť, 

aby sa všetky rozhodnutia prijímali v rámci zodpovednosti Komisie za plnej účasti 

Parlamentu v záujme zaručenia úplnej demokratickej legitímnosti a zodpovednosti; 

vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o relevantných 

rozhodnutiach, ktoré prijala v rámci overovania vykonávania programov členských štátov; 

zdôrazňuje, že Parlament by mal bezodkladne nadviazať na svoje uznesenie z 13. marca 

2014 o preskúmaní úloh a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny 

eurozóny zapojené do programu1 a pripraviť nové, samostatné uznesenie venované len 

tejto problematike, a to na základe prvého vyšetrovania; 

9. domnieva sa, že v záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií na 

národnej úrovni je nanajvýš dôležité, aby Komisia overovala kvalitu verejných financií a 

najmä aby objasnila, že národné rozpočty sú orientované na budúcnosť, a to tým, že 

spoločne s Eurostatom identifikuje a bude podporovať investičné výdavky vo väčšej miere 

ako spotrebné výdavky; 

10. zastáva názor, že „skutočná HMÚ“ sa nemôže obmedziť na systém pravidiel, ale že si 

vyžaduje rozpočtovú kapacitu ako súčasť rozpočtu EÚ, a to na základe osobitných 

vlastných zdrojov, ktorá by mala podporovať udržateľný rast a sociálnu súdržnosť a riešiť 

štrukturálne rozdiely a núdzové situácie v oblasti financií, ktoré sa priamo týkajú menovej 

únie a pri ktorých sú potrebné štrukturálne reformy; 

11. zastáva názor, že sociálny rozmer HMÚ sa musí brať do úvahy, a pripomína, že v článku 

9 ZFEÚ 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...“; pripomína tiež, že v 

článku 3 ZEÚ sa uvádza, že „Únia sa [zakladá] na sociálnom trhovom hospodárstve s 

vysokou konkurencieschopnosťou zameranom na dosiahnutie plnej zamestnanosti a 

sociálneho pokroku“; domnieva sa, že podľa zásady ľudskej dôstojnosti, ako je zakotvená 

v zmluve, by sa ľudskými zdrojmi nemalo mrhať a mali by sa vnímať ako kľúčový prvok 

konkurencieschopnosti; žiada rovnaké zaobchádzanie so sociálnymi právami a so 

slobodami vnútorného trhu v hierarchii noriem; 

 

12. žiada, aby predsedovia štyroch inštitúcií predložili ambiciózny plán opisujúci legislatívny 

a inštitucionálny pokrok potrebný na vytvorenie najlepšej možnej budúcnosti pre 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2014)0239. 
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eurozónu, EÚ a jej občanov; zdôrazňuje, že Parlament bude v plnej miere zohrávať svoju 

úlohu v nadchádzajúcich diskusiách a rozhodnutiach prostredníctvom uznesenia prijatého 

na plenárnej schôdzi, ktoré bude základom jeho príspevku k plánu, ako sa uvádza v 

poznámke pod čiarou č. 1 v analytickej správe pripravenej pre neformálne zasadnutie 

Európskej rady z 12. februára 2015 (Príprava na ďalšie kroky zamerané na lepšiu správu 

hospodárskych záležitostí v eurozóne): „Predseda Európskej komisie naznačil svoj zámer 

vychádzať v svojich úvahách počas prípravy správy z informácií od predsedu Európskeho 

parlamentu.“; 

13. domnieva sa, že skutočná HMÚ si vyžaduje posilnenie právneho štátu, ako sa uvádza v 

článku 2 ZEÚ; domnieva sa, že právny štát je definovaný ako inštitucionálny systém, v 

ktorom orgán verejnej moci podlieha zákonom a rovnosť právnych subjektov je zaručená 

nezávislými jurisdikciami; domnieva sa, že táto otázka by mala byť jednou z priorít, ktoré 

by sa, okrem iného, mali riešiť v rámci správy s názvom „Možný vývoj a úpravy v rámci 

súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie“ a že uvedené by malo zahŕňať konania 

o porušení povinnosti a žaloby o neplatnosť proti rozhodnutiam Komisie a Rady; 

domnieva sa, že účasť Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) môže byť predovšetkým 

zárukou, že sa pravidlá budú uplatňovať jednotne bez ohľadu na veľkosť členského štátu a 

budú chrániť práva občanov a práva ich organizácií v krajinách v rámci programu; 

konštatuje, že táto úloha SDEÚ nespôsobí oneskorenie postupov správy hospodárskych 

záležitostí, pretože tieto konania nemajú odkladný účinok. 
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