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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí názory vyjádřené při plenárních rozpravách na téma „budoucnosti 

Evropy“; je toho názoru, že budoucí rozpočet EU by měl podporovat evropskou 

přidanou hodnotu z hlediska sociálně-ekonomického dopadu, podporovat modernizaci 

politik EU, zajišťovat finanční prostředky na nové výzvy, pokračovat v přispívání k 

hospodářské a sociální konvergenci a soudržnosti mezi členskými státy i uvnitř 

členských států s cílem posílit evropskou solidaritu, stabilitu, rovnost a inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění, včetně závazků EU týkajících se Pařížské dohody, 

a zajistit dodržování a prosazování základních hodnot uvedených v článcích 2 a 3 

Smlouvy o Evropské unii (SEU) a měl by být vybaven novými vlastními zdroji, s 

přihlédnutím k práci Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 

2. zdůrazňuje, že je třeba zavázat se k dokončení bankovní unie a zajistit otevřenost a 

rovné zacházení se všemi členskými státy, které se bankovní unie účastní; připomíná, že 

je nutno pokračovat v dokončování bankovní unie, včetně evropského systému pojištění 

vkladů a fiskálního jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí, stejně jako v opatřeních k 

dosažení snížení rizik; 

3. vítá návrhy zaměřené na boj proti praní peněz předložené Komisí v souvislosti s 

přezkumem Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS); vybízí Radu a 

Parlament, aby dokončily legislativní jednání před koncem tohoto volebního období, 

neboť je třeba posílit politiky boje proti praní peněz, aby se v budoucnosti zabránilo 

situacím, kdy finanční instituce praní peněz aktivně usnadňují; 

4. vyzývá Komisi, aby za pomoci evropských orgánů dohledu zjistila, co představuje 

překážky pro vnitřní trh, a odstranila je a aby napomáhala v zajišťování ochrany 

spotřebitelů; zastává názor, že jednou z hlavních priorit Komise by mělo být účinné 

prosazování právních předpisů EU; 

5. vyzývá Komisi, aby tam, kde je to vhodné, a na základě individuálního posouzení v 

každém jednotlivém případě jako legislativní nástroj pro právní předpisy o bankovní 

unii a finančních službách upřednostňovala nařízení před směrnicemi a zabránila tak 

jednak roztříštěnosti a jednak situaci, kdy by se orgány dohledu musely zabývat 

různými vnitrostátními režimy; 

6. zdůrazňuje, že je mimořádně důležité dokončit unii kapitálových trhů; zdůrazňuje, že 

prohloubené a dobře integrované kapitálové trhy doplňují bankovní unii, protože 

přispívají k soukromému sdílení rizik, ke zvyšování hospodářské konvergence a ke 

zmírňování budoucích otřesů a případně mohou vést k lepšímu přidělování prostředků 

tam, kde jsou potřeba; vyzývá k vypracování komplexní studie o nejvhodnějším rámci v 

zájmu lepšího zohlednění rychle se vyvíjející povahy finančních služeb; zdůrazňuje 

skutečnost, že lepší přístup k dodatečným zdrojům financování by byl obzvláště 

užitečný pro začínající podniky a malé a střední podniky a podpořil by jejich stabilní 

růst a udržitelný rozvoj; 

7. zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v procesu prohlubování a dokončování HMU s 
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cílem napomoci zachování stability jednotné měny a posílení konvergence 

hospodářských a fiskálních politik, politik v oblasti trhu práce a sociálních norem mezi 

členskými státy; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu silného politického závazku, 

účinné správy a demokratické odpovědnosti na evropské a vnitrostátní úrovni, zejména 

pokud jde o parlamentní kontrolu v různých fázích evropského semestru; opakuje, že 

kromě Dánska, u něhož platí výjimka, je každý členský stát povinen přijmout euro; 

podporuje další kroky v rozvoji Evropského mechanismu stability; bere na vědomí 

návrh Komise týkající se evropské funkce investiční stabilizace a projednává nové 

rozpočtové nástroje zaměřené na stabilizaci; 

8. bere na vědomí návrh programu na podporu reforem, který předložila Komise; 

zdůrazňuje, že je důležité, aby nebylo oslabováno spolurozhodování a dohled 

Parlamentu v oblasti vynakládání finančních prostředků EU; vyjadřuje znepokojení nad 

tím, že v letech 2011 až 2017 bylo v plném rozsahu provedeno pouze 9 % doporučení 

pro jednotlivé země; bere na vědomí konvergenční nástroj, který bude představovat pro 

členské státy mimo eurozónu pobídku a pomůže jim v udržitelných fiskálních a 

hospodářských politikách s cílem uskutečnit reformy a splnit kritéria pro zavedení eura; 

9. zdůrazňuje, že je důležité zajistit vzestupnou hospodářskou a sociální konvergenci v 

procesu evropského semestru; uznává význam zřízení evropského pilíře sociálních práv; 

konstatuje, že evropský semestr byl posílen a zefektivněn, ale zdůrazňuje, že lepší 

zapojení vnitrostátních parlamentů by přispělo ke zlepšení vnitrostátní odpovědnosti, 

což by vedlo k lepšímu provádění doporučení pro jednotlivé země a tím i ke zlepšení 

procesu evropského semestru; konstatuje, že zvolit vhodné a udržitelné fiskální a 

hospodářské politiky je odpovědností především členských států; 

10. vítá budoucí program InvestEU a zdůrazňuje, že fond by měl nadále snižovat investiční 

mezeru v EU; podporuje investice do hmotných a nehmotných aktiv, včetně kulturního 

dědictví, s cílem podpořit růst, investice a zaměstnanost, se zvláštním zaměřením na 

malé a střední podniky, společnosti s malou a střední tržní kapitalizací a sociální 

podniky, a přispět tak k většímu blahobytu a spravedlivější distribuci příjmů a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Unii; 

11. vítá dosud odvedenou práci a považuje za nezbytné pokračovat v komplexním 

přezkumu stávajících právních předpisů v oblasti DPH; naléhavě vyzývá k posílení boje 

proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům; bere 

na vědomí práci Komise na spravedlivém zdanění digitální ekonomiky; 

12. vyzývá všechny orgány a instituce EU, včetně Komise, Evropské centrální banky, 

Evropské investiční banky a jednotného mechanismu dohledu, aby ještě více zvýšily 

své komunikační úsilí s cílem lépe vysvětlit svou práci a zlepšit informace dostupné 

občanům EU. 
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