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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušné výbory, aby do zprávy, kterou přijmou, začlenily tyto návrhy:

1. vítá návrh na začlenění Evropského mechanismu stability (ESM) do právního řádu EU; 
připomíná, že toto začlenění musí doprovázet náležitá demokratická odpovědnost; 
domnívá se, že jedině takové začlenění jej umožní řídit v souladu s metodou 
Společenství, zajistí soudržnost fiskálních pravidel a povinností, usnadní koordinaci 
fiskálních a hospodářských politik a zapojením Evropského parlamentu posílí 
demokratickou legitimitu a odpovědnost; připomíná, že pravomoci nástupce ESM by 
neměly v žádném případě nahrazovat či duplikovat běžný makroekonomický a fiskální 
dohled zakotvený ve finančních pravidlech a předpisech Unie ani se s ním překrývat, 
neboť tento dohled musí zůstat výlučnou pravomocí Komise, přičemž je nutné 
respektovat nezávislost nástupce ESM;

2. konstatuje, že úkoly, které má vykonávat nástupce ESM, budou spadat do oblasti 
hospodářské politiky a že používání názvu „Evropský měnový fond“ (EMF) by mohlo 
být v tomto ohledu zavádějící; konstatuje dále, že nástupce ESM bude plnit úkoly, které 
jdou nad rámec úkolů pouhé pokladny; konstatuje, že Evropská centrální banka (ECB) ve 
svém stanovisku navrhla, aby si nástupce ESM zachoval stejný název „ESM“; konstatuje, 
že zkratka ESF s sebou nese riziko záměny mezi budoucím Evropským fondem pro 
stabilitu a Evropským sociálním fondem; s ohledem na výše uvedené skutečnosti vyzývá
k tomu, aby byly důsledky volby jména nástupce Evropského mechanismu stability řádně
a důkladně posouzeny před přijetím daného rozhodnutí;

3. připomíná, že měnová politika v Unii je ve výlučné pravomoci ECB;

4. je přesvědčen, že s ohledem na celkové institucionální uspořádání EU a eurozóny by 
do právního rámce EU neměl být cele přenesen systém Mezinárodního měnového fondu 
(MMF);

5. připomíná, že návrh Komise stanoví zřízení nástupce Evropského mechanismu stability 
jakožto subjektu EU, což činí Evropský mechanismus stability odpovědným vůči 
Evropskému parlamentu a Radě a podřizuje jej soudní kontrole ze strany Soudního 
dvora Evropské unie; bere na vědomí navrhovaná ustanovení o odpovědnosti budoucího 
nástupce ESM;

6. domnívá se, že náležitý rámec odpovědnosti budoucího nástupce ESM by měl 
odkazovat na správu ekonomických záležitostí jako celek;  připomíná požadavek 
Parlamentu na interinstitucionální uspořádání v této oblasti;

7. domnívá se, že jakákoli prozatímní dohoda uzavřená mezi Evropským parlamentem
a nástupcem ESM by vyslala signál, který zvýší jeho autonomii, pokud bude důrazný 
postoj Parlamentu spočívat v tom, že by nástupce ESM měl být, jak navrhuje Komise, 
začleněn do právního řádu EU a Smluv;

8. žádá, aby byl Evropský parlament okamžitě a vhodným způsobem informován
o rozhodnutích, která nástupce ESM přijme a Rada schválí; naléhavě vybízí budoucího 
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výkonného ředitele nástupce ESM, aby udržoval transparentní a pravidelný dialog
s Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu;

9. zdůrazňuje, že úplné, přesné a včasné informace jsou nezbytnou podmínkou náležité 
odpovědnosti; trvá tedy na tom, aby byly v budoucí interinstitucionální dohodě mezi 
nástupcem ESM a Evropským parlamentem stanoveny nejvyšší normy v oblasti 
transparentnosti a odpovědnosti, pokud jde o rozhodnutí nástupce ESM, pozadí těchto 
rozhodnutí, přístup k jeho dokumentům a záznamy jeho debat;

10. zdůrazňuje potřebu demokratické odpovědnosti budoucí správní rady nástupce ESM; 
vyjadřuje politování nad nedostatečnou institucionální účastí v navrhovaném postupu 
výběru jejích členů a vyzývá k zapojení Evropského parlamentu a Evropské rady 
do rozhodování o jejich jmenování;

11. požaduje, aby Evropský účetní dvůr získal v rámci postupu udělování absolutoria 
nástupce ESM jasnou a formální úlohu a aby příslušné zprávy přezkoumával Evropský 
parlament;

12. vyzývá k úsilí o zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů ve složení řídících orgánů 
nástupce ESM a v užším výběru kandidátů na pozici výkonného ředitele;

13. chápe, že je třeba, aby byly členské státy zapojeny do rozhodovacích postupů, které 
mají dopad na fiskální zdroje; zdůrazňuje však, že nástupce ESM je nástrojem pro 
krizové řízení, a proto by měl být schopen pohotové akce; žádá, aby byla nalezena 
správná rovnováha mezi zajištěním demokratické kontroly nástupce ESM a jeho 
odpovědnosti vůči zúčastněným členským státům na jedné straně a potřebou rychlého 
přijímání nezbytných opatření na straně druhé; uznává rozpočtové pravomoci 
vnitrostátních parlamentů a bere na vědomí ustanovení, která zajišťují transparentnost 
nástupce ESM a jeho odpovědnost vůči vnitrostátním parlamentům členů ESM a dalších 
zúčastněných členských států; 

14. požaduje revizi smlouvy o ESM s cílem zahájit v krátkodobém horizontu smysluplnou 
reformu ESM, aniž je tím dotčena možnost uskutečnit ambicióznější změny
v budoucnu; konstatuje, že tato reforma by se měla zaměřit na posílení HMU a zlepšení 
rozhodovacího procesu, zejména v naléhavých situacích;

15. konstatuje, že začlenění ESM i zavedení jeho nástupce mění institucionální architekturu 
EU; vyzývá proto k tomu, aby byla tato záležitost začleněna do širší diskuse o možné 
budoucí revizi Smluv;



AD\1174341CS.docx 5/6 PE631.802v02-00

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Zřízení Evropského měnového fondu

Referenční údaje 2017/0333R(APP)

Příslušné výbory BUDG ECON

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

AFCO
13.9.2018

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Danuta Maria Hübner
24.9.2018

Projednání ve výboru 6.12.2018

Datum přijetí 22.1.2019

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

15
4
3

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Pascal Durand, Esteban González 
Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 
Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, 
Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, 
Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał 
Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Pervenche Berès, Ashley Fox, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 
konečném hlasování

Michael Gahler, Jarosław Wałęsa



PE631.802v02-00 6/6 AD\1174341CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15 +

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE Michael Gahler, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, 
Paulo Rangel, György Schöpflin, Jarosław Wałęsa

S&D Pervenche Berès, Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

4 -

ECR Ashley Fox

ENF Gerolf Annemans

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

3 0

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE Markus Pieper

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


	1174341CS.docx

