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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 správy, ktorú prijmú, tieto návrhy:

A. keďže pri zriaďovaní nového Európskeho menového fondu (EMF) sa musia jasne 
vymedziť podmienky a kanály zodpovednosti;

B. keďže transparentnosť je kľúčovým prvkom dobrej správy tak na úrovni rozhodovania, 
ako aj pri vykonávaní inštitucionálnych rozhodnutí;

C. keďže parlamentný rozmer budúceho EMF by mal byť jasne zabezpečený tak, že bude 
odrážať súčasné postupy Medzinárodného menového fondu, Svetovej obchodnej 
organizácie a Svetovej banky s parlamentnými sieťami alebo dialógmi; 

D. keďže v prípade, že ide o opatrenia týkajúce sa externého auditu, by sa malo odkazovať 
na usmernenia pre dobrú správu vecí verejných INTOSAI;

E. keďže členské štáty a vnútroštátne orgány nemôžu samy riešiť systémové riziká pre 
finančnú stabilitu Únie, ktoré vytvárajú členské štáty pre finančnú stabilitu EÚ ako 
celku;

1. víta nový súbor opatrení, ktoré navrhla Komisia na dokončenie hospodárskej a menovej 
únie (HMÚ) v súlade s dlhodobou pozíciou Parlamentu k integrácii ESM do právneho 
rámca EÚ; domnieva sa, že každý z troch pilierov bankovej únie by mal prehĺbiť 
celosvetovú finančnú štruktúru;

2. víta transformáciu záchranného fondu ESM na Európsky menový fond (EMF) v 
právnom rámci Únie, pričom toto inštitucionálne zakotvenie predstavuje kľúčový krok 
vo vývoji celkovej reformy a prehĺbenie HMÚ;

3. konštatuje, že používanie metódy Spoločenstva v tomto návrhu je silným podnetom na 
posilnenie demokratickej legitimity rozhodovacieho procesu EÚ a integrácie do EÚ;

4. domnieva sa, že tento vývoj umožní navrhnúť spoľahlivý rámec zodpovednosti s 
posilneným parlamentným dohľadom na základe preskúmania externého auditu a 
stanovísk;

5. pripomína, že akýkoľvek ďalší vývoj v rámci architektúry Únie, pokiaľ ide o vytvorenie 
novej inštitúcie, by mal vždy zohľadňovať otázky demokratickej zodpovednosti EÚ a 
politického dohľadu s posilnenou transparentnosťou, jasnými ustanoveniami týkajúcimi 
sa verejného auditu (vrátane všetkých rozmerov verejného auditu, t. j. finančných 
aspektov, zložiek súladu a výkonnosti) a účinnosti činností; domnieva sa, že kombinácia 
týchto prvkov prispeje k posilneniu parlamentnej legitímnosti správy hospodárskych 
záležitostí EÚ;

6. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), Európsky dvor 
audítorov v súčasnosti nemá zavedené audítorské práva, a že neexistuje žiadna formálna 
zodpovednosť voči Parlamentu;

7. zdôrazňuje, že názory Parlamentu by sa mali vypočuť, keďže nový EMF sa bude 
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zaoberať otázkami, ktoré majú vplyv na správu záležitostí EÚ alebo globálnych 
záležitostí a ovplyvňujú európskych občanov; ďalej sa domnieva, že európske národné 
parlamenty by mali byť súčasťou reťazca zodpovednosti pri tvorbe politík, ktoré 
ovplyvňujú členské štáty EÚ;

8. domnieva sa, že pokiaľ ide o verejný rozmer a vplyv budúceho EMF, mali by 
vierohodnosť zaručovať verejní audítori, pričom Európsky dvor audítorov by mal mať 
jasnú úlohu v rámci postupu udeľovania absolutória EMF v súlade s článkom 287 
ZFEÚ;

9. navrhuje poveriť EMF hodnotením vykonávania fiškálneho rámca Únie a vhodnosti 
súčasných zámerov fiškálnej politiky v eurozóne a na vnútroštátnej úrovni a 
vypracovaním odporúčaní s cieľom zabezpečiť nezávislé hodnotenie rozpočtov 
členských štátov a hospodárske prognózy;

10. žiada, aby návrh Komisie obsahoval jasné ustanovenie, že Európsky dvor audítorov je 
externým audítorom EMF, a výslovné vymedzenie jeho práv;

11. žiada, aby Parlament získal aktívnu úlohu v procese vymenúvania výkonného riaditeľa 
EMF a pri zabezpečovaní jeho zodpovednosti, a to prostredníctvom povinnosti 
každoročne podávať správy Parlamentu;

12. domnieva sa, že podobne ako všetky ostatné inštitúcie a orgány EÚ by EMF mal 
pravidelne predkladať správy Parlamentu a mal by podliehať pravidelnému dohľadu a 
hodnoteniu svojich činností, pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie; 

13. žiada o presné stanovenie výmen a tokov informácií medzi Parlamentom a budúcimi 
EMF prostredníctvom memoranda o porozumení; 
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