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Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 

výboru podle článku 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru a 

stanoviska Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-

0038/2017), 

A. vzhledem k tomu, že nynější politické klima a stávající ekonomické a politické výzvy 

globalizovaného světa vyžadují, aby EU s odhodlaností přijímala odpovídající 

rozhodnutí a opatření v oblastech, jako je vnitřní a vnější bezpečnost, ochrana hranic a 

migrační politika, stabilizace našeho sousedství, růst a pracovní příležitosti, zejména v 

zájmu snížení nezaměstnanosti mladých a provádění dohod přijatých v roce 2015 na 

konferenci OSN o změně klimatu; 

B. vzhledem k tomu, že euro začalo jako úspěšný projekt, avšak poté se v členských 

státech, jejichž měnou je euro, začal projevovat nedostatek konvergence, politické 

spolupráce a odpovědnosti; 

C. vzhledem k tomu, že různé krize a celosvětové problémy vyžadují, aby členské státy, 

jejichž měnou je euro, co nejdříve učinily kvalitativní skok v integraci; 

D. vzhledem k tomu, že členství v měnové unii vyžaduje společné nástroje a solidaritu na 

evropské úrovni a povinnosti a závazky na straně každého účastnícího se členského 

státu; 

E. vzhledem k tomu, že v rámci členských států, jejichž měnou je euro, je třeba obnovit 

důvěru; 

F. vzhledem k tomu, že k využití všech výhod, které skýtá společná měna, k zajištění její 

udržitelnosti a plnění cílů stability a plné zaměstnanosti je zapotřebí přesně vymezený 

plán, který bude odrážet komplexní přístup; 

G. vzhledem k tomu, že to zahrnuje také dohodnuté dokončení bankovní unie, posílený 

fiskální rámec, který bude schopný ustát různé otřesy, a pobídky pro provádění 

strukturálních reforem podporujících růst, které budou doplňovat opatření stávající 



 

 

měnové politiky; 

H. vzhledem k tomu, že zcela zásadními prvky těchto snah jsou fiskální kapacita a 

související konvergenční kodex, přičemž je třeba zajistit, aby odpovědnost a solidarita 

byly úzce provázány; 

I. vzhledem k tomu, že vyřešení fiskální kapacity pro členské státy, jejichž měnou je euro, 

je jen jedním ze střípků mozaiky a mělo by jít ruku v ruce s jednoznačným duchem 

obnovy Evropy, kterým by se měly řídit členské státy, jejichž měnou je euro, i ty, které 

se mají teprve připojit; 

1. přijímá tento plán: 

i. Obecné zásady 

Převedení suverenity v oblasti měnové politiky vyžaduje alternativní mechanismy 

úpravy, jako je provedení strukturálních reforem podporujících růst a realizace 

jednotného trhu, bankovní unie a unie kapitálových trhů, které umožní vytvoření 

bezpečnějšího finančního odvětví a fiskální kapacity schopné odolávat 

makroekonomickým otřesům a zvýší konkurenceschopnost a stabilitu ekonomik 

členských států, což umožní, aby se z členských států, jejichž měnou je euro, stala 

optimální měnová oblast. 

Z hlediska předcházení trvalým transferům, morálnímu hazardu a neudržitelnému 

veřejnému sdílení rizika mají klíčový význam konvergence, řádná správa a podmíněnost 

prosazované prostřednictvím institucí, které jsou demokraticky odpovědné na úrovni 

členských států, jejichž měnou je euro, nebo na vnitrostátní úrovni. 

S větší mírou a důvěryhodností fiskální kapacity bude možné obnovit důvěru finančního 

trhu v udržitelnost veřejných financí v členských státech, jejichž měnou je euro, a tím v 

zásadě i lépe chránit daňové poplatníky a snižovat rizika veřejného i soukromého 

sektoru. 

Fiskální kapacita zahrnuje Evropský mechanismus stability (ESM) a zvláštní 

dodatečnou rozpočtovou kapacitu pro členské státy, jejichž měnou je euro. Tato 

rozpočtová kapacita musí být vytvořena tak, aby ESM doplňovala, aniž by byl ESM 

jakkoli dotčen. 

Zprvu by zvláštní rozpočtová kapacita členských států, jejichž měnou je euro, měla být 

součástí unijního rozpočtu, nad rámec stropů víceletého finančního rámce, a měla by 

být financována členskými státy, jejichž měnou je euro, a dalšími zúčastněnými členy 

prostřednictvím zdroje příjmů, který bude dohodnut mezi zúčastněnými členskými státy 

a bude považován za účelově vázaný příjem a záruky. Jakmile se situace stabilizuje, 

mohla by být fiskální kapacita financována z vlastních zdrojů, v souladu s doporučeními 

obsaženými v Montiho zprávě o budoucím financování EU.  

ESM bude průběžně plnit své úkoly, přičemž by měl být dále rozvíjen a přeměněn na 

Evropský měnový fond (EMF) s odpovídajícími kapacitami pro poskytování a získávání 

úvěrů a jasně definovaným mandátem, aby byl schopen zvládat asymetrické i 

symetrické otřesy. 

ii. Tři pilíře fiskální kapacity pro konvergenci a stabilizaci pro členské státy, 

jejichž měnou je euro 

Fiskální kapacita by měla plnit tři různé funkce: 

– za prvé by měla být podněcována ekonomická a sociální konvergence 

v rámci členských států, jejichž měnou je euro, s cílem posílit strukturální 



 

 

reformy, modernizovat hospodářství a zlepšit konkurenceschopnost všech 

členských států a odolnost členských států, jejichž měnou je euro, čímž se 

přispěje rovněž k tomu, že členské státy budou schopny odolávat 

asymetrickým i symetrickým otřesům; 

– za druhé, z důvodu rozdílností hospodářských cyklů členských států, jejichž 

měnou je euro, plynoucích ze strukturálních rozdílů nebo obecné 

ekonomické zranitelnosti vzniká potřeba vytvořit nástroj, který by reagoval 

na asymetrické otřesy (situace, kdy určitá ekonomická událost ovlivní jedno 

hospodářství ve větší míře než jiné, například když v jednom konkrétním 

členském státu v důsledku vnějšího otřesu, který daný členský stát nemohl 

nikterak ovlivnit, klesne poptávka, avšak v jiných členských státech tomu 

tak není); 

– za třetí je nutné řešit symetrické otřesy (situace, kdy určitá ekonomická 

událost ovlivní všechna hospodářství stejnou měrou, jako je tomu například 

v případě kolísání cen ropy a následné situace v členských státech, jejichž 

měnou je euro), aby se zvýšila odolnost členských států, jejichž měnou je 

euro, jako celku. 

Vzhledem k těmto cílům bude třeba zvážit, kterých funkcí lze dosáhnout s pomocí 

stávajícího právního rámce Unie a které si vyžádají úpravu či změny Smluv. 

První pilíř: konvergenční kodex 

Současná hospodářská situace vyžaduje investiční strategii, kterou musí doprovázet 

fiskální konsolidace a odpovědnost v souladu s rámcem správy ekonomických 

záležitostí. 

Společně s Paktem o stabilitě a růstu by se měl konvergenční kodex přijatý řádným 

legislativním postupem a zohledňující doporučení pro jednotlivé země zaměřit po dobu 

pěti let na konvergenční kritéria, pokud jde o zdanění, pracovní trh, investice, 

produktivitu, sociální soudržnost a kapacity veřejné administrativy a řádné správy 

v rámci stávajících Smluv. 

V rámci správy ekonomických záležitostí by měl být soulad s konvergenčním kodexem 

podmínkou pro plnou účast ve fiskální kapacitě a každý členský stát by měl předložit 

návrhy, jakým způsobem splnit kritéria konvergenčního kodexu. 

Fiskální kapacitu pro členské státy, jejichž měnou je euro, by měly doplňovat 

dlouhodobá strategie dluhové udržitelnosti a snižování dluhu a posilování růstu a 

investic v členských státech, jejichž měnou je euro, což by vedlo ke snížení celkových 

nákladů na refinancování a ke snížení poměru dluhu vůči HDP.  

Druhý pilíř: absorpce asymetrických otřesů 

Vzhledem k silnému provázání členských států, jejichž měnou je euro, nemůže žádné 

úsilí o koordinaci politik členských států, konvergenci a udržitelné strukturální reformy 

zcela vyloučit možnost asymetrických otřesů s dopadem na stabilitu členských států, 

jejichž měnou je euro, jako celku. 

Stabilizaci prostřednictvím ESM/EMF by měl doplňovat mechanismus automatické 

absorpce otřesů.  

Stabilizace musí podněcovat k používání osvědčených postupů a bránit morálnímu 

hazardu. 

Tento systém musí zahrnovat jasná pravidla pro lhůty možných plateb a úhrad, musí být 



 

 

jasně definována jeho velikost a mechanismus financování a musí být během delšího 

cyklu rozpočtově neutrální.  

Třetí pilíř: absorpce symetrických otřesů 

Symetrické otřesy by mohly v budoucnu destabilizovat členské státy, jejichž měnou je 

euro, jako celek, neboť tento měnový prostor zatím nedisponuje nástroji, které jsou 

nezbytné pro zvládnutí další krize stejného rozsahu, jaký měla předchozí krize. 

V případě symetrických otřesů způsobených nedostatečnou vnitřní poptávkou nelze růst 

znovu nastartovat pouze prostřednictvím měnové politiky, zejména v situaci, kdy se 

úrokové sazby blíží záporné hodnotě. Rozpočet členských států, jejichž měnou je euro, 

by měl mít dostatečný objem pro řešení těchto symetrických otřesů financováním 

investic zaměřených na souhrnnou poptávku a plnou zaměstnanost v souladu s článkem 

3 SEU. 

iii. Správa, demokratická odpovědnost a kontrola 

Ve správě ekonomických záležitostí pro členské státy, jejichž měnou je euro, by měla 

převažovat metoda Společenství. 

Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty by měly zastávat v obnoveném rámci 

správy ekonomických záležitostí výraznější úlohu, aby se posílila demokratická 

odpovědnost. To zahrnuje posílenou odpovědnost jednotlivých států za evropský 

semestr a reformu meziparlamentní konference stanovené v článku 13 rozpočtového 

paktu s cílem poskytnout jí větší obsahovou náplň a rozvíjet postavení parlamentů 

a občanů. Ve snaze zlepšit odpovědnost by měly vnitrostátní parlamenty dohlížet na své 

vlády stejně jako Evropský parlament, který by měl dohlížet na evropskou exekutivu. 

Funkce předsedy Euroskupiny a komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti by se 

mohly sloučit a v takovém případě by předseda Komise měl jmenovat tohoto komisaře 

místopředsedou Komise. 

Ministr financí v rámci Komise by měl mít plnou demokratickou odpovědnost a měly 

by mu být poskytnuty veškeré nezbytné prostředky a kapacity k uplatňování a vymáhání 

stávajícího rámce správy ekonomických záležitostí a k optimalizaci rozvoje členských 

států, jejichž měnou je euro, ve spolupráci s ministry financí členských států, jejichž 

měnou je euro.  

Evropský parlament by měl přehodnotit svá pravidla a organizaci, aby zajistil plnou 

demokratickou odpovědnost fiskální kapacity vůči poslancům EP z těchto členských 

států; 

2. vyzývá: 

– Evropskou radu, aby nejpozději na schůzce EU v Římě (březen 2017) vydala 

pokyny v souladu s výše uvedeným, včetně rámce pro dlouhodobou udržitelnou 

stabilizaci členských států, jejichž měnou je euro; 

– Komisi, aby v roce 2017 předložila bílou knihu s ambiciózní hlavní kapitolou 

věnovanou členským státům, jejichž měnou je euro, a příslušné legislativní návrhy 

a využila všechny prostředky v rámci stávajících Smluv, včetně konvergenčního 

kodexu, rozpočtu členských států, jejichž měnou je euro, a automatických 

stabilizátorů, a aby stanovila přesný časový rámec pro provádění těchto opatření; 

3. prohlašuje, že je připraven dokončit všechna legislativní opatření, která nevyžadují 

změnu Smlouvy, do konce současného mandátu Komise a Evropského parlamentu 

a připravit půdu pro střednědobé a dlouhodobé změny Smlouvy nezbytné k tomu, aby 



 

 

bylo možné dosáhnout udržitelnosti členských států, jejichž měnou je euro,; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Komise, 

Rady, Euroskupiny, prezidentovi Evropské centrální banky, výkonnému řediteli 

Evropského mechanismu stability a parlamentům členských států. 

 


