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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. připomíná své závěry, že mezivládní rozhodovací struktury a postupy vedou k větší 

složitosti institucionální odpovědnosti a snižují transparentnost a demokratickou 

odpovědnost a že pro fungování Unie je nejlepší metoda Společenství; 

2. vyzývá k začlenění Evropského mechanismu stability (ESM) do právního rámce EU; se 

zájmem očekává iniciativu Komise, na základě které mají být určeny oblasti pro 

hlasování kvalifikovanou většinou s cílem zajistit efektivnější tvorbu právních předpisů 

v oblasti zdanění; vyzývá k vytvoření postu místopředsedy Komise odpovědného za 

hospodářskou a měnovou unii (HMU); vyzývá k tomu, aby byla v rámci víceletého 

finančního rámce vytvořena rozpočtová položka pro eurozónu, která by měla 

podporovat provádění politik eurozóny; 

3. vítá pokrok, jehož bylo v posledních několika letech dosaženo při práci na bankovní 

unii; připomíná, že musí pokračovat jednání o jejím dokončení, aby bylo úspěšně 

dosaženo snížení rizik a fiskálního jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí (SRF); 

vyzývá k reformě ESM, aby mohl sloužit jako fiskální pojistka pro SRF; v tomto ohledu 

vítá prohlášení učiněné na vrcholné schůzce eurozóny dne 29. června 2018, které 

potvrdilo, že ESM bude poskytovat společné jištění pro SRF a bude dále posílen; vítá 

a důrazně podporuje iniciativu některých členských států, že zváží přistoupení 

k bankovní unii; 

4. požaduje, aby v obnoveném rámci správy ekonomických záležitostí dostaly výraznější 

úlohu Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty s cílem posílit demokratickou 

odpovědnost; 

5. považuje brexit za příležitost posunout se od modelů „získávání výjimek“ k 

nediskriminačním a podpůrným modelům „dobrovolné účasti“; zdůrazňuje, že by tyto 

modely „dobrovolné účasti“ neomezovaly pokrok při vytváření „stále užšího svazku“ na 

hledání nejnižšího společného jmenovatele v rámci univerzálního řešení, ale naopak by 

v postupu kupředu umožňovaly nezbytnou flexibilitu, jež by ponechávala dveře 

otevřené těm členským státům, které zároveň chtějí i jsou schopny splnit nezbytná 

kritéria; 

6. vyzývá k tomu, aby byl každý budoucí model diferenciované integrace vytvořen tak, 

aby poskytoval pobídky členským státům usilujícím o „dobrovolnou účast“ a plně je 

podporoval v jejich úsilí o hospodářský rozvoj a konverzi vyvíjeném s cílem splnit 

nezbytná kritéria v přiměřeném časovém rámci; 

7. zdůrazňuje, že je důležité sbližovat Fond soudržnosti a strukturální fondy, a bere na 

vědomí programy, jako je program na podporu reforem, které mají podporovat členské 

státy, aby se připojily k eurozóně a přijaly euro za svou měnu; zdůrazňuje, že je 

důležité, aby investiční fondy a EIB odstraňovaly investiční mezery v EU, podporovaly 

budování kapacit a přispívaly dodatečným úsilím a zdroji s cílem dosáhnout sociálně-

ekonomické konvergence mezi členskými státy i v jejich rámci; připomíná, 
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že dokončení jednotného trhu je hybnou silou hospodářské integrace a konvergence 

ekonomik členských států, z nichž se skládá; vyzývá Komisi, aby přednostně 

prosazovala současné právní předpisy a urychlila práci na odstraňování překážek 

bránících jeho dokončení. 
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