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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové 

veci, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú, tieto návrhy: 

1. poznamenáva, že európskej hospodárskej a menovej únii chýba fiškálny alebo rozpočtový 

mechanizmus úpravy potrebný na absorbovanie asymetrických otrasov, keďže kríza 

ukázala, že v snahe zabrániť nadmernému zadlžovaniu členských štátov sa nemožno 

spoliehať výlučne na samoregulačnú silu trhu; 

2. domnieva sa, že, ako dokazuje kríza, spoločná mena sa nemôže spoliehať výlučne na to, 

že centrálna banka bude kontrolovať peňažné zásoby bez ďalšej fiškálnej, hospodárskej 

a politickej integrácie; 

3. pripomína stanovisko Parlamentu, že na zabezpečenie stability eurozóny a Únie ako celku 

je potrebné prehĺbenie európskej hospodárskej integrácie; 

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že nástroje na riešenie krízy vyvinuté v posledných 

rokoch sú vo svojej podstate medzivládne, nie sú začlenené do acquis Spoločenstva 

a nezabezpečujú dostatočnú demokratickú kontrolu a zodpovednosť voči Parlamentu; 

5. zdôrazňuje, že na dokončenie hospodárskej menovej únie (HMÚ) treba vytvoriť 

rozpočtovú a fiškálnu kapacitu v rámci eurozóny, domnieva sa, že najvhodnejšou 

funkciou fiškálnych politík je stabilizačná funkcia fiškálnej kapacity, zatiaľ čo 

redistribučnú funkciu možno vnímať ako súčasť výraznejšie integrovanej politickej 

a hospodárskej únie; 

6. zdôrazňuje, že takáto kapacita by sa mala stať súčasťou rozpočtu Únie mimo viacročného 

finančného rámca (VFR) a za jej vykonávanie by mala zodpovedať Komisia; pripomína 

svoje stanovisko, že akákoľvek fiškálna alebo rozpočtová kapacita navrhnutá osobitne pre 

eurozónu sa musí vypracovať v rámci Únie; 

7. zdôrazňuje, že akákoľvek rozpočtová kapacita musí byť výrazne zameraná na verejné 

investície do sociálnych a hospodárskych cieľov. t. j .plnej zamestnanosti a sociálnej 

a regionálnej konvergencie; 

8. upozorňuje, že pokiaľ ide o financovanie, je potrebné, aby bola rozpočtová kapacita 

súčasťou rozpočtu Únie; domnieva sa, že prípadnými zdrojmi financovania by mohli byť 

opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom; 

9. zdôrazňuje, že aby sa zabezpečila demokratická kontrola, transparentnosť a zodpovednosť 

voči občanom EÚ prostredníctvom existujúcich inštitúcií, táto kapacita by mala byť 

v súlade s ustanoveniami článkov 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ). 
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