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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. domnieva sa, že uznanie Európskej centrálnej banky (ECB) ako európskej inštitúcie zvýši 
zodpovednosť Európskeho parlamentu, a najmä jeho príslušného Výboru pre hospodárske 
a menové veci, ako inštitúcie, ktorú ECB informuje o svojich rozhodnutiach v oblasti 
menovej politiky; zároveň sa domnieva, že by sa mala posilniť úloha Parlamentu pri 
menovaní členov Výkonnej rady ECB; domnieva sa, že úloha ECB v boji proti 
poškodzovaniu finančných záujmov Európskej únie by mala viesť k úzkej spolupráci 
medzi výbormi Parlamentu;

2. berie na vedomie oficiálne uznanie Euroskupiny a jej vedúcej úlohy vo vykonávaní 
hospodárskej politiky eurozóny; preto považuje za dôležité pokračovať vo výmenách, 
ktoré inicioval príslušný Výbor pre hospodárske a menové veci; žiada Komisiu, aby 
objasnila, aké bude mať táto zmena dôsledky z hľadiska prostriedkov a vývoja; taktiež sa 
domnieva, že vytvorenie právneho základu, ktorý v článku 136 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) umožňuje prijatie hlavných smerov hospodárskej politiky, ako 
aj opatrení, ktoré posilňujú koordináciu a kontrolu rozpočtovej disciplíny členských 
štátov, musí viesť Komisiu k urýchlenému používaniu tohto nového základu, aby 
vytvorila iniciatívu na definovanie postupu a jeho zavádzania, do ktorej by sa v plnej 
miere zapojil Parlament; domnieva sa, že možnosť vytvárania spoločných pozícií ako aj
zjednotené zastúpenie eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách by mali 
zároveň vyústiť do zapojenia príslušného Výboru pre hospodárske a menové veci do 
európskeho zastúpenia;

3. berie na vedomie posilnenie úlohy Komisie, ktorá odteraz bude môcť priamo oznámiť 
členským štátom stanoviská v prípade nesúladu s hlavnými smermi hospodárskej politiky 
alebo ohrozovania riadneho fungovania hospodárskej a menovej únie, ako aj prechod 
k riadnemu legislatívnemu postupu pri prijímaní podrobných pravidiel pre postup 
mnohostranného dohľadu, ktorý by mal viesť k posilneniu hospodárskej koordinácie;

4. víta úpravy v článku 16 Zmluvy o ES, ktorý sa zmenil na článok 14 ZFEÚ, týkajúce sa 
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a najmä právneho základu umožňujúceho 
definíciu zásad a podmienok, v súlade s ktorými sa môžu tieto služby poskytovať, ako aj 
protokolu o službách všeobecného záujmu; zároveň víta zavedenie riadneho legislatívneho 
postupu umožňujúceho Rade a Parlamentu stanoviť zásady a podmienky pre poskytovanie 
týchto služieb; domnieva sa však, že aj napriek týmto prínosom bude potrebné, aby 
Komisia navrhla rámcovú smernicu v tejto oblasti;

5. víta posilnenú úlohu vnútroštátnych parlamentov týkajúcu sa kontroly zásady subsidiarity 
v rámci riadneho legislatívneho postupu; v prípade neexistujúcich konzultácií 
s vnútroštátnymi zastúpeniami sa zaväzuje zapojiť ich na každoročnej báze do vlastných 
rozpráv o hlavných smeroch hospodárskej politiky;

6. konštatuje, že delegované akty zavedené článkom 290 ZFEÚ sú prispôsobené finančným 
právnym predpisom; víta, že prenášanie právomocí na Komisiu je definované jasnejším 
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spôsobom, čo sa týka ich pôsobnosti a doby trvania; trvá však na osobitostiach, najmä čo 
sa týka obehu informácií medzi jednotlivými inštitúciami, transparentnosti Komisie pri 
vypracovávaní právnych opatrení, Lamfalussyho postupu a na potrebe zachovania týchto 
osobitostí;

7. vyjadruje znepokojenie nad doplnením k článku 57 zmluvy o ES, ktorý sa zmenil na 
článok 64 ZFEÚ, postupu jednohlasného rozhodovania členských štátov pre stanovenie 
obmedzení voľnému pohybu kapitálu určeného do alebo pochádzajúceho z tretích krajín 
v prípade, ak sú tieto obmedzenia v rozpore so stavom liberalizácie trhu; domnieva sa, že 
táto nová podmienka v skutočnosti zabráni európskym iniciatívam v oblasti finančných 
trhov, ktoré by sa mohli ukázať ako nevyhnutné pre udržanie európskej finančnej stability.
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