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NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 

věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. připomíná, že ačkoli se jedná o stále ještě novou měnu a navzdory skutečnosti, že 

v posledních letech procházelo vážnou krizí, je euro pevně etablováno jakožto globální 

rezervní měna; 

2. je přesvědčen, že krize zdůraznila potřebu zlepšit v EU správu ekonomických záležitostí 

a že hospodářská a měnová unie (HMU) musí být postupně završena na základě jasného 

a předvídatelného komplexního plánu; 

3. připomíná, že 26 členských států se zavázalo vstoupit do eurozóny a že ve Smlouvách je 

euro označeno za měnu hospodářské a měnové unie (čl. 3 odst. 4 Smlouvy o Evropské 

unii (SEU));  

4. domnívá se, že zavedení rozpočtové kapacity uvnitř eurozóny je nezbytným milníkem pro 

završení hospodářské a měnové unie a že je vhodné, aby byla rozpočtová kapacita, třebaže 

omezená, vytvořena v rámci současných Smluv; 

5. bere na vědomí různé návrhy rozpočtové kapacity, které obsahují různé plány a přidělují 

různé funkce, s cílem podpořit hospodářskou a sociální konvergenci eurozóny a její 

udržitelné strukturální reformy, zvýšit její konkurenceschopnost a odolnost a/nebo jí 

pomoci absorbovat otřesy; zdůrazňuje, že některé alternativy mohou být za současných 

Smluv možné, zejména prostřednictvím článků 136, 175 a 352 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU); 

6. připomíná, že dle čl. 310 odst. 1 SFEU by tato kapacita měla být součástí rozpočtu EU 

a měla by být financována z vlastních zdrojů a splňovat ustanovení čl. 310 odst. 4 

a čl. 312 odst. 1 SFEU, avšak s možností zapsat odpovídající prostředky nad rámec stropů 

víceletého finančního rámce; 

7. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 311 SFEU je možné navýšit stropy vlastních zdrojů 

a stanovit nové kategorie vlastních zdrojů (i pokud jsou navýšeny pouze omezeným 

počtem členských států); poukazuje na to, že pokud by byla využita možnost vyčlenění 

určitých příjmů na financování specifických výdajů, kterou nabízí článek 21 finančního 

nařízení1, nejednalo by se o porušení zásady univerzality rozpočtu; 

8. zdůrazňuje, že rozpočet EU nabízí také záruky na zvláštní úvěrové operace a že několik 

nástrojů, jako jsou například EFSM a EFG, umožňuje, aby byly finanční prostředky 

uvolňovány nad rámec výdajových stropů VFR; 

9. zdůrazňuje, že pokud by rozpočtová kapacita měla usilovat o poskytnutí podnětů pro 

strukturální reformy, mohla by být vytvořena na základě současných Smluv, případně 

i prostřednictvím posílené spolupráce; konstatuje, že čl. 121 odst. 6 a článek 136 SFEU by 

poskytly vhodný právní základ pro tento mechanismus; nicméně konstatuje, že pokud by 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. 
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cíle fiskální kapacity byly širší a ambicióznější, bylo by nezbytné využít článku 352 

SFEU; 

10. zdůrazňuje, že začlenění podstaty Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability 

(ESM) do právního rámce EU, jak Parlament požadoval při předchozích příležitostech, by 

umožnilo podrobit tento mechanismus demokratické kontrole a zvýšit jeho legitimitu, což 

by napomohlo institucionální konsolidaci HMU; 

11. opětovně zdůrazňuje potřebu demokratické legitimity, jasnosti a odpovědnosti, což lze 

zajistit metodou Společenství, která zahrnuje používání řádného legislativního postupu 

v souladu s článkem 289 SFEU a plné zapojení Parlamentu při vymezování, provádění 

a kontrole rozpočtové kapacity; rovněž navrhuje, aby byl místopředseda Komise 

odpovědný za euro současně předsedou Euroskupiny a byly mu uděleny rozsáhlé 

pravomoci v HMU; 

12. zastává názor, že jak postupně vzniká skutečná HMU, je nutné se zabývat vytvořením 

ministerstva financí eurozóny, zejména za účelem kolektivního rozhodování, dohledu 

a správy rozpočtové kapacity pro eurozónu a politik speciálně zaměřených na měnovou 

oblast (zejména na posílení konkurenceschopnosti, hospodářské integrace a konvergence); 

13. připomíná, že protokoly o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality a o úloze 

vnitrostátních parlamentů nabízejí v této souvislosti vnitrostátním parlamentům mnoho 

příležitostí zapojit se a zároveň také využívat veškerý potenciál nástrojů, jak je uvedeno 

v článku 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a v 

hlavě II protokolu č. 1; konstatuje, že odpovědnost je třeba svěřovat na úrovni, na které se 

přijímají nebo provádí rozhodnutí, kdy vnitrostátní parlamenty kontrolují vnitrostátní 

vlády a Evropský parlament dohlíží na evropskou výkonnou moc; je přesvědčen, že jen 

tak lze zajistit požadovanou vyšší odpovědnost a zainteresovanost v rozhodovacím 

procesu; 

14. zdůrazňuje, že využívání vlastních zdrojů konkrétně vázaných na eurozónu by zajistilo 

potřebnou jasnost, transparentnost a demokratickou legitimitu, pokud jde o kontrolu 

a odpovědnost, protože by tyto zdroje vznikaly a byly řízeny na úrovni EU; 

15. žádá, aby Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty získaly v novém rámci správy 

ekonomických záležitostí výraznější úlohu, neboť tím by se posílila demokratická 

odpovědnost; 

16. je přesvědčen, že by se měly zapojit i členské státy mimo eurozónu, pokud budou chtít, 

nicméně by se jednalo o odlišnou účast, která by závisela na návrhu rozpočtové kapacity; 

17. domnívá se, že je velmi důležité rozlišovat mezi diskusí o politikách týkajících se 

eurozóny a souvisejícími rozhodovacími procesy; dále se domnívá, že je třeba nalézt 

způsob, jak všem členským státům, které usilují o vstup do eurozóny, umožnit účastnit se 

diskusí týkajících se eurozóny, pokud si tak budou přát, nicméně hlasovat o těchto 

rozhodnutích by měly pouze ty členské státy, které jsou členy eurozóny a přispívají do 

záchranných fondů a k rozpočtové kapacitě; 

18. je přesvědčen, že pro zaručení vyváženosti a účinnosti při realizaci nového rámce bude 

klíčové jednoznačně vymezit úlohu Evropského soudního dvora. 
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