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NÁVRHY 

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. berie na vedomie názory vyjadrené počas plenárnych diskusií o budúcnosti Európy; 

zastáva názor, že budúci rozpočet EÚ by mal podporovať európsku pridanú hodnotu z 

hľadiska sociálno-ekonomického vplyvu, podporovať modernizáciu politík EÚ, 

zabezpečovať finančné prostriedky na nové výzvy, naďalej prispievať k hospodárskej a 

sociálnej konvergencii a súdržnosti medzi členskými štátmi a v rámci nich, aby sa 

posilnila európska solidarita, stabilita, rovnosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny 

rast, a to aj so zreteľom na záväzky EÚ týkajúce sa Parížskej dohody, zabezpečiť 

dodržiavanie a podporu základných hodnôt, ako sa uvádza v článkoch 2 a 3 Zmluvy o 

Európskej únii (ZEÚ), a mal by disponovať novými vlastnými zdrojmi, pričom by mal 

zohľadňovať prácu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; 

2. vyzdvihuje význam záväzku dobudovania bankovej únie a potrebu zaistiť, aby bola 

otvorená pre všetky zapojené členské štáty, a zabezpečiť v rámci nej rovnaké 

zaobchádzanie; pripomína, že dobudovanie bankovej únie vrátane európskeho systému 

ochrany vkladov a fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na 

riešenie krízových situácií musí pokračovať rovnako ako opatrenia na dosiahnutie 

zníženia rizika; 

3. víta návrhy na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktoré Komisia predstavila 

v kontexte preskúmania Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS); nabáda Radu 

a Parlament, aby ukončili legislatívne rokovania pred koncom tohto volebného obdobia, 

keďže politiky v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa musia 

posilniť, aby sa tak v budúcnosti zabránilo situáciám, keď finančné inštitúcie aktívne 

uľahčujú pranie špinavých peňazí; 

4. vyzýva Komisiu, aby s pomocou európskych orgánov dohľadu identifikovala a 

odstránila prekážky vnútorného trhu a pomohla zabezpečiť ochranu spotrebiteľov; 

zastáva názor, že jednou z hlavných priorít Komisie by malo byť účinné presadzovanie 

právnych predpisov EÚ; 

5. vyzýva Komisiu, aby vo vhodných prípadoch a na individuálnom základe uprednostnila 

nariadenia pred smernicami ako legislatívny nástroj pre právne predpisy týkajúce sa 

bankovej únie a finančných služieb, aby sa tak predišlo vzniku fragmentácie a situácii, 

keď sa orgány dohľadu musia zaoberať rôznymi vnútroštátnymi režimami; 

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu dobudovania únie kapitálových trhov; zdôrazňuje, že 

rozsiahle a dobre integrované kapitálové trhy dopĺňajú bankovú úniu vďaka svojmu 

prínosu v oblasti rozdelenia rizika v súkromnom sektore, čo vedie k zlepšeniu 

hospodárskej konvergencie, pomáha zmierňovať budúce otrasy a môže prispieť k 

lepšiemu prerozdeleniu finančných prostriedkov, keď to bude potrebné; požaduje, aby 

sa vypracovala komplexná štúdia o najvhodnejšom rámci, s cieľom lepšie zohľadniť 

rýchlo sa meniaci charakter finančných služieb; zdôrazňuje skutočnosť, že lepší prístup 

k dodatočným zdrojom financovania by bol obzvlášť užitočný pre začínajúce podniky a 

MSP, čím by sa podporil ich stabilný rast a udržateľný rozvoj; 
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7. vyzdvihuje význam pokračujúceho procesu prehlbovania a dobudovania HMÚ s cieľom 

zachovať stabilitu jednotnej meny a zlepšovať konvergenciu hospodárskych 

a fiškálnych politík a politík trhu práce medzi členskými štátmi, ako aj ich sociálne 

normy; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu silného politického záväzku, účinného 

riadenia a demokratickej zodpovednosti na európskej a vnútroštátnej úrovni, najmä 

pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu v rôznych fázach európskeho semestra; opätovne 

pripomína, že okrem Dánska, ktoré uplatňuje doložku o neúčasti, je každý členský štát 

povinný prijať euro; podporuje ďalšie kroky v oblasti rozvoja EMS; berie na vedomie 

návrh Komisie týkajúci sa Európskeho nástroja stabilizácie investícií, pričom prebiehajú 

diskusie o nových rozpočtových nástrojoch zameraných na stabilizáciu; 

8. berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa Programu na podporu reforiem; 

zdôrazňuje, že je dôležité neoslabovať spolurozhodovanie a dohľad Parlamentu pri 

vynakladaní finančných prostriedkov EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že v období 

2011 – 2017 bolo v plnej miere vykonaných len 9 % odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 

berie na vedomie nástroj konvergencie, ktorým sa poskytne stimul a ktorý členským 

štátom mimo eurozóny, ktoré uplatňujú udržateľné fiškálne a hospodárske politiky, 

pomôže vykonať reformy a splniť kritériá na zavedenie eura; 

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v procese európskeho semestra zabezpečila vzostupná 

hospodárska a sociálna konvergencia; uznáva dôležitosť zriadenia Európskeho piliera 

sociálnych práv; konštatuje, že európsky semester bol posilnený a zefektívnený, pričom 

však zdôrazňuje, že lepšie zapojenie národných parlamentov by pomohlo zlepšiť 

zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni, čo by viedlo k lepšiemu vykonávaniu 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny, čím by sa proces európskeho semestra zlepšil; 

konštatuje, že je v prvom rade zodpovednosťou členských štátov, aby si zvolili 

primeranú a udržateľnú fiškálnu a hospodársku politiku; 

10. víta budúci program InvestEU a zdôrazňuje, že fond by mal naďalej znižovať 

nedostatok investícií v EÚ; podporuje investície do hmotného a nehmotného majetku 

vrátane kultúrneho dedičstva s cieľom podporiť rast, investície a zamestnanosť s 

osobitným zameraním na MSP, podniky so strednou a nízkou trhovou kapitalizáciou a 

sociálne podniky, a tým prispieť k zlepšeniu blahobytu a spravodlivejšiemu rozdeleniu 

príjmov a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii; 

11. víta doterajšiu prácu a považuje za potrebné pokračovať v komplexnom preskúmaní 

existujúcich právnych predpisov v oblasti DPH; naliehavo žiada, aby sa zintenzívnil boj 

proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom; 

berie na vedomie prácu Komisie v oblasti spravodlivého zdaňovania digitálnej 

ekonomiky; 

12. vyzýva všetky inštitúcie a orgány EÚ vrátane Komisie, Európskej centrálnej banky, 

Európskej investičnej banky a jednotného mechanizmu dohľadu, aby ďalej 

zintenzívňovali svoje komunikačné úsilie s cieľom lepšie objasniť činnosť, ktorú 

vykonávajú, a zlepšiť informovanosť občanov EÚ. 
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