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1. Úvod

Otázka víceúrovňové správy a institucionálních problémů, které v souvislosti s ní vyvstávají, 
není novým fenoménem. Například Sociální charta přijatá v roce 1989 byla původně vetována 
ze strany Spojeného království a stala se protokolem připojeným k Maastrichtské smlouvě 
z roku 1992. V roce 1997 Spojené království oficiálně podepsalo dohodu o sociální politice, 
což umožnilo, aby byla v podobě kapitoly o sociální politice začleněna do Amsterodamské 
smlouvy z roku 1997. Schengenská dohoda je dalším příkladem, jehož povaha je ale odlišná:
jelikož Smlouva o EU nestanovila právní základ pro zřízení prostoru pro volný pohyb osob, 
některé členské státy v roce 1985 uzavřely mezinárodní dohodu k této otázce. Tato dohoda 
byla do právního rámce EU integrována v roce 1999 (protokol k Amsterodamské smlouvě).

Ukazuje se tedy, že evropská integrace odevždy usiluje o nalezení správné rovnováhy mezi 
integrací, rozšiřováním a narůstající asymetrií v provádění svých politik. Ve Smlouvách je 
stanovena možnost posílené spolupráce a pro objasnění různých druhů integrace je používána 
řada koncepcí: diferencovaná integrace, soustředné kruhy, variabilní geometrie, 
dvourychlostní či vícerychlostní Evropa, tzv. Evropa à la carte a mnohé další.

Euro je dalším příkladem politiky vytvořené několika členskými státy v rámci EU a zvláštní 
podmínky politiky hospodářské a měnové unie (HMU) vyžadují, aby byla nově uvážena 
otázka víceúrovňové správy. V poslední době je toto téma aktuální zejména v souvislosti 
s hospodářskou a dluhovou krizí.

Eurozóna je nepochybně nejvýznamnějším příkladem víceúrovňové správy v Unii a zásadní 
důležitost lze přičíst také jejímu institucionálnímu vývoji. Při řešení současné krize jsme byli 
svědky přijetí dvou mezivládních smluv, které uzavřely některé členské státy. Tyto smlouvy 
v některých ohledech zahrnují jak účast orgánů, tak metodu Společenství.

Tato situace představuje institucionální výzvu nebývalého rozsahu, což vyžaduje další 
analýzu s ohledem na její důležitost a důsledky pro soudržnost, životaschopnost a 
demokratickou legitimitu Unie. Cílem zprávy z vlastního podnětu nazvané „Ústavní problémy 
víceúrovňové správy v Evropské unii“ je zabývat se nejnovějším vývojem institucionální 
struktury Unie, její vnitřní rovnováhou a demokratickou legitimitou.

Po určení a zdůraznění institucionálních problémů, které mohou být důsledkem přijatých 
řešení, a vytyčení možných způsobů, jak tyto problémy vyřešit, bude ústřední otázkou zaprvé 
uvolnění úplného potenciálu stávajících smluv a zadruhé vytvoření strategie na posílení 
integrace v rámci eurozóny a účinnosti a demokratické legitimity její správy, přičemž je nutné 
zachovat soudržnost Unie v budoucnosti.

Jinými slovy, tato zpráva si klade za cíl zahájit obecné úvahy týkající se stavu správy 
v období po uzavření rozpočtového paktu a vytvořit strategii, která ve střednědobém 
horizontu začlení správu ekonomických záležitostí do institucionálního rámce Unie, 
zdokonalí institucionální nastavení Unie a posílí její demokratickou legitimitu a zároveň 
zachová soudržnost a dynamiku při budování Evropy.



DT\919179CS.doc 3/14 PE500.496v01-00

CS

2. Víceúrovňová správa: koncepce, již je třeba objasnit

Víceúrovňová správa by neměla být zaměňována s pojmem víceúrovňové Evropy, který se 
zaměřuje na spolupráci a evropskou integraci prostřednictvím různých stávajících úrovní 
(vnitrostátní, regionální, federální, evropské) na základě přístupu zdola nahoru a shora dolů.
Víceúrovňová správa přesahuje rámec všech výše uvedených koncepcí, neboť její rozsah je 
komplexnější, ale rovněž více interdisciplinární.

V této souvislosti lze uvést, že víceúrovňová správa odráží takovou správu Evropské unie, 
kterou charakterizují vícenásobné, avšak odlišné rychlosti, pokud jde o tempo integrace, 
široká škála struktur a institucionálních vztahů, ale také jejich složitost, různé druhy 
kompetencí a úrovně pravomocí vytvořené okolo osy dané politiky a početná centra 
demokratické kontroly, která je vykonávána prostřednictvím vstupní a výstupní legitimity.
Pro víceúrovňovou správu je charakteristické také překrývání a asymetrie různých úrovní 
politiky, jež lze dále horizontálně rozšiřovat a zvětšovat.

Víceúrovňová integrace získala podporu jak na straně členských států, které jsou ochotné 
a schopné přistoupit k intenzivnější integraci, tak na straně členských států, které si nepřejí 
být zapojeny do prohlubování spolupráce v určité oblasti politiky. S ohledem na to začaly 
převládat dva hlavní názory, pokud jde o definici a dopad víceúrovňové správy: podle prvního 
z nich je víceúrovňová správa nezbytným a účinným nástrojem pro zajištění kontinuity a 
proveditelnosti procesu integrace, který přispívá ke koordinaci a řízení rozmanitosti a 
rozdílných názorů. Například zřízení eurozóny je odrazem společné ochoty určitého počtu 
členských států, které se dohodly na přenesení vnitrostátních pravomocí, jelikož se domnívají, 
že přínosy vyplývající ze členství v eurozóně převažují nad náklady, které se pojí na 
nečlenství.

Naproti tomu může diferencovaná integrace vést také k vytváření paralelních institucionálních 
struktur a roztříštěným právním předpisům a může se z ní stát rušivý faktor. Může snížit 
úroveň transparentnosti a demokratické odpovědnosti, neboť všechna významná rozhodnutí
jsou přijímána na úrovni Evropské rady a Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), 
v důsledku čehož je demokraticky voleným institucím ponechán velmi malý manévrovací 
prostor.

Obecně lze víceúrovňovou správu definovat jako metodu správy, kde jsou hlavní rysy 
(instituce, pravomoci a kontrola legitimity) vzájemně provázány kvůli tomu, aby byly úspěšné 
a vyvážené. Současná nejistá situace Evropské unie vybízí, aby se na víceúrovňovou správu 
pohlíželo jako na příležitost i jako na riziko a aby byla nalezena správná rovnováha mezi 
těmito dvěma otázkami, a to v zájmu Evropy přinášející výsledky.

3. Naše priorita: uvolnit potenciál stávajících smluv

Vymezení plánu směřujícího ke skutečné HMU, jak v otázce toho, co je proveditelné 
v krátkodobém horizontu, tak toho, co je žádoucí ve střednědobém horizontu, by mělo 
vycházet z obecnějšího hlediska, jehož povaha je ústavní. Toto hledisko musí určit ústavní 
souvislosti i zdroj krize a institucionální potíže, které musí být vyřešeny s cílem nalézt účinné 
řešení krize. Od roku 2010 krize nepochybně posílila integraci EU a členských států, jejichž 
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měnou je euro. Cesta, kterou jsme se rozhodli vydat, se však ukazuje být neúčinná 
a prohlubuje demokratický deficit v EU.

Tento model je založen na kompromisu mezi důraznějšími a přísnějšími fiskálními pravidly 
a rozvíjením mezivládního mechanismu stability financovaného z vnitrostátních rozpočtů 
a založeného na přísné podmíněnosti. Miguel Maduro zdůraznil, že „tento model Unie 
pravidel založený na vnitrostátních demokraciích v podstatě nefunguje účinně, protože vytváří 
neudržitelný rozpor mezi vnitrostátním rozměrem politiky a evropským rozměrem politik, 
které jsou nutné pro účinnou správu HMU“.

Účelem zprávy z vlastního podnětu je nastartovat vytváření vize, která vychází z jasnějšího 
rozdělení rolí, funkcí a zdrojů mezi politiky EU, jež jsou financovány ze zdrojů EU a řízeny 
institucemi EU na základě demokratického procesu EU, a vnitrostátní politiky, zdroje 
a demokracie. Tato vize, která je spíše typická pro federální systémy, i když na federální 
úrovni jsou k dispozici omezené zdroje a pravomoci, samozřejmě vyžaduje, aby byla správa 
HMU svěřena orgánům EU, a přitom je třeba vypořádat se s problémem asymetrie mezi HMU 
a EU a rovněž s problémem pravomocí a postupů, které jsou stanoveny ve Smlouvách.

V tomto ohledu by měl být náš přístup jednoznačný: chceme chránit jednotu a integritu 
evropského projektu, orgány EU a metodu Společenství, jež vedly k velkým úspěchům 
v souvislosti s integrací EU. Možnost vytváření unie uvnitř Unie je pro nás vyloučená.

V důsledku toho zastáváme názor, že stávající smlouvy zaprvé poskytují veškeré nezbytné 
nástroje, aby bylo možné začít formovat tuto skutečnou hospodářskou a měnovou unii, 
a zdůrazňujeme potenciál článku 136 Smlouvy o fungování EU a „posílené spolupráce“; 
mohla by ovšem být prozkoumána také možnost využít tzv. doložku flexibility podle 
článku 352 ve spojení s článkem 136 nebo posílenou spoluprací.

Zadruhé se domníváme, že podle stávajících smluv by byla možná nejen závaznější 
hospodářská koordinace ex ante, ale podle stávajících postupů EU by mohla být realizována 
také myšlenka „víceúrovňového mechanismu vlastních zdrojů a rozpočtu“.

To samozřejmě neznamená, že neuvažujeme nad změnou Smlouvy s cílem dokončit vytvoření 
skutečné HMU. Nejen z institucionálních, ale rovněž z politických důvodů jsme ovšem toho 
názoru, že zahájit tento proces právě požadavkem na změnu Smlouvy není jediným 
způsobem, jak zajistit proveditelnost vyhlídky na změnu Smlouvy. Pro zahájení tohoto 
procesu zajištěním větší účinnosti HMU a opětovné vyrovnání cesty k intenzivnější integraci 
za pomoci nástrojů, které máme k dispozici, a zejména zajištěním účinnosti větší 
institucionální reformy naopak musíme zajistit, aby příští evropské volby byly založeny na 
evropském politickém prostoru, kde si mohou občané zvolit nejen jednotlivé poslance 
Evropského parlamentu, ale také členy Komise, a to na základě politické diskuse na evropské 
úrovni. Představuje to rovněž nevyhnutelný krok pro zajištění nezbytné legitimity dalších 
kroků, pokud jde o převod pravomocí. Tento přístup by mohl nacházet svoji historickou 
paralelu v opatřeních, která navazovala na summit konaný v Madridu v roce 1989 a která 
doporučovala, aby vytvoření HMU zahrnovalo tři etapy, přičemž první etapou bylo dokončení 
vnitřního trhu, užší hospodářská konvergence a účast všech států v mechanismu směnných 
kurzů (ERM). Žádný z těchto kroků nevyžadoval změnu Smlouvy nebo nové pravomoci, 
které by stanovovala Smlouva.
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Odmítáme argument týkající se domnělé nedostatečné legitimity Evropského parlamentu a 
Komise, která by byla důsledkem asymetrie mezi členstvím v eurozóně a členstvím v EU.
Domníváme se, že tato asymetrie je ve Smlouvách výslovně stanovena, a to nejen pro různé 
druhy legitimity Parlamentu a Rady, ale také pro zvláštní postupy, které lze použít a které již 
použity byly. Odkazujeme na článek 136 Smlouvy o fungování EU ve spojení s čl. 121 
odst. 6, které umožňují, aby byly velmi důležité, závazné a účinné právní předpisy pro země 
eurozóny přijaty i za pomoci rozhodujících hlasů, jež v Parlamentu mají poslanci EP, kteří 
pocházejí ze zemí mimo eurozónu. Nikdo nezpochybňuje platnost balíčku šesti právních aktů 
týkajících se správy ekonomických záležitostí.

Nejvýznamnějším argumentem – jelikož demokracie není nikdy dokonalá – je nutnost vzít 
v úvahu problémy spojené s alternativním řešením. Alternativní řešení v podobě „evropské 
delegace vnitrostátních parlamentů“, jak ji ve svém příspěvku označil Jean-Claude Piris, 
bychom nepovažovali za životaschopnou alternativu. Takový orgán by neměl žádnou 
legislativní pravomoc, jeho usnesení by nemohla být zveřejňována v Úředním věstníku 
a mohl by být pouze diskusním fórem. Pokud nevybudujeme nový velký orgán, např. obdobu 
Parlamentu, není možné, aby zde bylo proporcionální zastoupení jak z politického, tak 
národního hlediska.

V této fázi jsme pevně přesvědčeni, že musíme pracovat v souladu se stávajícími smlouvami 
a řádně a naplno využívat všechny možnosti, které Smlouvy nabízejí. Domníváme se, že 
orgány EU by měly být základem posílené správy, a jsme proti jakékoli nové mezivládní 
smlouvě. Také si samozřejmě uvědomujeme problémy, nesrovnalosti a rozpaky spojené 
s tímto přístupem, s touto myšlenkou, které pravděpodobně budou rovněž základem naší 
zprávy.

V dalším kroku by měl být zahájen proces směřující k ambicióznější reformě zahrnující 
změny Smlouvy; nejdříve by k tomu mělo dojít po evropských volbách, které se uskuteční 
v červnu 2014 a které by měly být, jak bylo uvedeno již dříve, využity jako platforma pro 
širokou politickou diskusi o budoucnosti evropské integrace. Plné využití postupů a flexibility 
stávajících Smluv k rychlému zlepšení správy HMU v kontextu vymezení skutečného 
evropského politického prostoru je podmínkou budování demokratického konsenzu pro 
budoucí komplexní a úspěšnou změnu Smlouvy.

Smlouvy stanoví také vhodné postupy pro víceúrovňovou správu, které umožňují učinit větší 
posun směrem ke skutečné HMU, aniž by byla narušena celistvost právního a 
institucionálního řádu EU, přijímáním ustanovení v rámci fiskálních a hospodářských politik 
specificky platných pro ty členské státy, jejichž měnou je euro, a budováním posílené 
spolupráce mezi členskými státy v rámci nevýlučných pravomocí Unie.

Unie by měla usilovat o zasazení správy HMU do institucionálního rámce Unie, což je 
nezbytným předpokladem její účinnosti a zaplnění stávající politické mezery mezi 
vnitrostátními a evropskými politikami.

4. Čeho lze dosáhnout v rámci současných evropských smluv, aby bylo možné zlepšit 
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správu EU?

4.1. Posílení vstupní (demokratické) legitimity

V době krize, kdy jsou nutná nepopulární opatření, dochází ke zvýšené potřebě docílit 
legitimity zdrojů. Hlavní zásady demokratické legitimity, jako je odpovědnost a zastoupení, 
musí být na evropské úrovni posíleny. V tomto ohledu je nanejvýše důležité, aby se výkonná 
moc (Evropská komise) již zodpovídala Evropskému parlamentu, který zastupuje občany 
Unie (články 10 a 14 Smlouvy o EU). Komise je jako sbor odpovědná Evropskému 
parlamentu (čl. 17 odst. 8 Smlouvy o EU).

Parlament navíc volí předsedu Komise „s přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu“ 
(čl. 17 odst. 7 Smlouvy o EU). Po evropských volbách, které se uskuteční v roce 2014, bude 
poprvé využit čl. 17 odst. 7 Smlouvy o EU, a bude-li správně uplatněn, může posílit zásadu 
odpovědnosti i zásadu zastoupení, a tím může Unii zajistit zvýšenou legitimitu zdrojů, 
abychom mohli čelit výzvám, jimž jsme vystaveni. Tyto ústavní souvislosti kladou zásadní 
význam na prohlášení č. 11 týkající se čl. 17 odst. 6 a 7 Smlouvy o EU a připojené 
k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu.

Podle tohoto prohlášení mají Evropský parlament a Evropská rada společnou odpovědnost za 
hladký průběh postupu vedoucího k volbě předsedy Evropské komise. Před rozhodnutím 
Evropské rady povedou tedy zástupci Evropského parlamentu a Evropské rady nezbytné 
konzultace v rámci, který považují za nejvhodnější. Tyto konzultace se zaměří na profil 
kandidátů na funkci předsedy Komise, přičemž se přihlédne k volbám do Evropského 
parlamentu. Podrobnosti těchto konzultací mohou být ve vhodnou dobu blíže určeny 
vzájemnou dohodou Evropského parlamentu a Evropské rady.

4.2. Právní základy, které by mohly pomoci k prohloubení HMU na základě stávajících smluv

Stačí se letmo podívat na tento seznam právních základů, aby bylo možné uvědomit si, že 
Lisabonská smlouva nabízí bohatý soubor nástrojů k prohloubení hospodářské a měnové unie.

– Článek 53 Smlouvy o fungování EU je právním základem použitelným pro vydávání 
směrnic – řádným legislativním postupem – pokud jde o právo usazování. Článek 62 zajišťuje 
uplatnitelnost jeho ustanovení na volný pohyb služeb. Oba právní základy by v budoucnosti 
mohly sloužit k dalšímu posílení hospodářské provázanosti, aby bylo možné plně využít 
obrovský potenciál, který se dosud skrývá v největším trhu z hlediska HDP, jaký svět kdy 
zažil.

– Článek 114 Smlouvy o fungování EU je právním základem, který slouží k přijímání 
opatření – opět na základě řádného legislativního postupu – kterými se harmonizují právní 
předpisy týkající se vytvoření a fungování vnitřního trhu.

– Ustanovení čl. 125 odst. 2 Smlouvy o fungování EU umožňuje Radě po konzultaci s EP 
upřesnit definice pro použití zákazů týkajících se možnosti přečerpat zůstatek bankovních 
účtů a zvýhodněného přístupu, jak je stanoveno v článcích 123 a 124. Tento právní základ již 
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sloužil k přijetí dvou nařízení1.

– Ustanovení čl. 126 odst. 14 Smlouvy o fungování EU umožňuje stanovení bližších 
podrobností a definic k provedení Protokolu č. 12 o postupu při nadměrném schodku. Totéž 
ustanovení stanoví zjednodušený postup pro změnu protokolu. Musí být konzultován EP2.

– Ustanovení čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování EU je právním základem návrhu nařízení, 
kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují 
k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, jenž předložila Komise, a nařízení 
(EU) č. 1096/2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají 
fungování Evropské rady pro systémová rizika. Musí být konzultován EP a také Evropská 
centrální banka (ECB).

– Článek 136 Smlouvy o fungování EU stanoví přijetí opatření týkající se členských států 
eurozóny k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní a k vypracování 
směrů hospodářské politiky pro tyto státy. Tato opatření však musí být slučitelná s opatřeními 
přijímanými pro celou Unii. Tento článek ovšem stanoví pouze přijetí opatření vycházejících 
ze článků 121 a 126. Přejí-li si členské státy eurozóny přijmout zvláštní opatření podle jiných 
základů, musí využít posílenou spolupráci.

– Článek 138 Smlouvy o fungování EU slouží k zajištění postavení eura v mezinárodním 
měnovém systému. Není však stanoveno žádné zapojení EP a na hlasování se mohou podílet 
pouze členové Rady, kteří zastupují členské státy eurozóny.

– Článek 175 Smlouvy o fungování EU odkazuje na cíle zaměřené na posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie, jak uvádí článek 174, a stanoví činnosti prováděné 
prostřednictvím strukturálních fondů, Evropské investiční banky a jiných dostupných 
finančních nástrojů.

– V neposlední řadě článek 352 Smlouvy o fungování EU, který byl rozsáhle využíván 
v průběhu různých historických fází evropské integrace, a nikoli nezbytně jako „ustanovení o 
implicitních pravomocích“, stále může sloužit jako obecný právní základ. Dané ustanovení by 
mohlo být např. využito ke zřízení evropského ministerstva financí.

4.3. Možnosti vytvoření případné dodatečné fiskální kapacity na základě stávajících Smluv3

Obě zprávy předsedy Evropské rady ze dne 26. června 2012 a 12. října 2012 se týkají 
dodatečné fiskální kapacity a toho, že „v konečné fázi bude na úrovni eurozóny zřízen fiskální 
orgán jako například ministerstvo financí“. Tato fiskální kapacita „by podpořila nové fiskální 
funkce, které nejsou součástí víceletého finančního rámce“. Ačkoli žádné takové rozhodnutí 
by v zásadě nemělo mít přednost před konečným rozhodnutím o víceletém finančním rámci 
                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 3603/93 a č. 3604/93.
2 Toto ustanovení bylo právním základem jednoho z nařízení, které je součástí balíčku šesti právních aktů 
týkajících se správy ekonomických záležitostí: nařízení Rady (EU) č. 1177/2011.
3 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications (Dodatečná fiskální kapacita a její 
institucionální důsledky), Tematická sekce C Evropského parlamentu, listopad 2012.
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na období 2014–2020, mohly by být navrženy tři možnosti s cílem zajistit takovou kapacitu 
uvnitř stávajícího právního rámce Unie.

Zaprvé, za použití metody Společenství by mohla být zajištěna dodatečná fiskální kapacita 
vytvořením nového vlastního zdroje, který musí být financován z příspěvků členských států 
eurozóny, a nové rozpočtové položky na financování funkcí fiskální kapacity. Tato myšlenka 
by však vyžadovala začlenění fiskální kapacity do víceletého finančního rámce, jelikož 
čl. 312 odst. 1 Smlouvy o fungování EU stanoví, že roční rozpočet Unie je v souladu 
s víceletým finančním rámcem.

Zadruhé, centrální rozpočet pro eurozónu by mohl být rovněž fondem stojícím mimo rozpočet 
EU a mohl by být prováděn Komisí. Evropský rozvojový fond by mohl této možnosti sloužit 
jako vzor. Třetí možnost by znamenala vytvoření fondu mimo rozpočet EU, který by mohl být 
prováděn prostřednictvím nové samostatné agentury. Takový fond by mohl být zřízen a) 
podle článku 352 Smlouvy o fungování EU a v rámci posílené spolupráce mezi členskými 
státy eurozóny, nebo b) na základě mezinárodní smlouvy.

Je však jasné, že každá výjimka, která omezuje rozpočtové pravomoci, zejména pravomoci 
EP (a Rady) by měla být vykládána přesně podle stávajících smluv, neboť účelem čl. 310 
odst. 1 Smlouvy o fungování EU je chránit rozpočtové pravomoci těchto dvou orgánů,
přičemž je nutné mít na paměti, že EP zastupuje občany Unie. Oddělení fiskální kapacity od 
víceletého finančního rámce (jak podotýká průběžná zpráva) by tedy mělo závažné 
institucionální dopady. Pokud by základní akt Evropskému parlamentu neuděloval úlohu
dohledu, bylo by to porušením rozpočtové svrchovanosti EP, kterou chrání článek 310 
Smlouvy o fungování EU. Pokud by však byl EP tento úkol svěřen, musel by ho plnit (podle 
článků 10 a 14 Smlouvy o EU) jakožto zástupce občanů Unie, a nikoli jakožto zástupce určité 
kategorie občanů, kteří jsou náhodou státními příslušníky členských států eurozóny. Souhrnně 
lze říci, že zachování rozpočtové svrchovanosti EP znamená zachování stejné demokratické 
kontroly, již vykonávají všichni poslanci EP, a to prostřednictvím nezbytných vnitřních 
opatření v rámci EP, pokud jde o všechny příjmy a výdaje Unie.

4.4. Začlenění rozpočtového paktu do právního rámce EU

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (rozpočtový pakt) se 
v plném rozsahu vztahuje na smluvní strany, jejichž měnou je euro. V případě smluvních 
stran, jež tuto smlouvu ratifikovaly a na něž se vztahuje výjimka ve smyslu čl. 139 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU, popřípadě výjimka ve smyslu Protokolu (č. 16) o některých 
ustanoveních týkajících se Dánska připojeného ke Smlouvám Evropské unie, se tato smlouva 
uplatní ode dne použitelnosti rozhodnutí o zrušení této výjimky, neoznámí-li dotčená smluvní 
strana úmysl být k dřívějšímu okamžiku vázána všemi ustanoveními hlav III a IV této 
smlouvy nebo jejich částí.

Ke smlouvě mohou přistoupit členské státy Evropské unie jiné než smluvní strany. Podle 
článku 16 smlouvy ve lhůtě nejvýše pěti let ode dne vstupu této smlouvy v platnost musí být 
na základě vyhodnocení zkušeností s jejím uplatňováním přijaty v souladu se Smlouvou o EU 
a Smlouvou o fungování EU nezbytné kroky s cílem začlenit obsah této smlouvy do právního 
rámce Evropské unie.
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4.5. Vycházet ze zjištění uvedených ve zprávě poslankyně Thyssenové

Dne 20. listopadu 2012 byla na plenárním zasedání přijata zpráva poslankyně Thyssenové1, 
která představuje oficiální postoj EP, pokud jde o „skutečnou hospodářskou a měnovou unii“.
Při zkoumání možností, jaké nabízí současné smlouvy, pokud jde o zlepšení správy v EU, by 
bylo možné inspirovat se zjištěními této zprávy, zejména v níže uvedených oblastech.

- Článek 121 Smlouvy o fungování EU stanoví, že členské státy považují své hospodářské 
politiky za věc společného zájmu a koordinují je v rámci Rady; členské státy, které 
požadují solidaritu, by měly být povinny převzít svůj díl odpovědnosti za plnění všech 
svých závazků v oblasti rozpočtu a uplatňování doporučení pro jednotlivé země a za 
plnění závazků evropského semestru. Podle stávajících Smluv by bylo možné učinit 
koordinaci a dohled v oblasti rozpočtové kázně členských států, jejichž měnou je euro, 
závaznými a podléhajícími kontrole Soudního dvora Evropské unie na základě článku 136 
Smlouvy o fungování EU ve spojení s čl. 121 odst. 6. Z ústavního hlediska by však tento 
krok měl být zvážen jen v případě, že by podstatně posílil úlohu Parlamentu, pokud jde o 
podrobné provádění čl. 121 odst. 3 a čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, a s cílem 
dokončit a provést postup mnohostranného dohledu s akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 Smlouvy o fungování EU.

 Aspekty politiky zaměstnanosti a sociální politiky spojené se správou HMU by mohly být 
posíleny prostřednictvím článku 9, článku 151 a čl. 153 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

 Smlouvy nabízí několik překlenovacích ustanovení, která by mohla být aktivována:
ustanovení čl. 48 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) stanoví zvláštní 
postup pro přijetí aktu, pro který Smlouva o fungování EU vyžaduje zvláštní legislativní 
postup v souladu s řádným legislativním postupem, a článek 333 Smlouvy o fungování 
EU rovněž obsahuje ustanovení, která umožňují využít řádný legislativní postup 
v souvislosti s posílenou spoluprací.

 Funkční nezávislost ECB v oblasti měnové politiky zakotvená ve Smlouvě zůstává 
základním kamenem důvěryhodnosti HMU a jednotné měny; Evropský mechanismus 
stability (ESM) by měl být za určitých podmínek schopný poskytnout přímou finanční 
podporu bankám, které se potýkají s problémy.

 Měla by být zdokonalena legitimita, transparentnost a účinnost evropského semestru.
Stávající právní rámec by měl být plně mobilizován s cílem zajistit, aby evropský semestr 
ve všech fázích podléhal plné demokratické kontrole.

 Je třeba ze strany Parlamentu zajistit demokratický dohled nad činnostmi bankovního 
dohledu, a z toho důvodu je při utváření bankovní unie prvořadým a nejnaléhavějším 
úkolem realizovat jednotný mechanismus dohledu.

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 obsahující doporučení Komisi ke zprávě předsedů 
Evropské rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny s názvem „Směrem ke skutečné 
hospodářské a měnové unii“ (P7_TA-PROV(2012)0430).
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 Měl by být zřízen jednotný evropský režim pro ozdravné postupy a řešení krizí, nejlépe 
společně se zavedením jednotného mechanismu dohledu, s cílem obnovit životaschopnost 
bank, které se potýkají s problémy, a vyřešit situaci neudržitelných finančních institucí.

 „Skutečná HMU“ nemůže být pouze souborem pravidel, nýbrž vyžaduje zvýšenou 
rozpočtovou kapacitu vycházející jen ze specifických vlastních zdrojů (včetně daně 
z finančních transakcí), které by měly – v rámci rozpočtu EU – podporovat růst a sociální 
soudržnost, řešit nerovnováhu, strukturální rozdíly a finanční krizové situace, které přímo 
souvisejí s měnovou unií, aniž by se tím podrývaly jeho tradiční funkce zaměřené na 
financování společných politik (článek 311, který vyžaduje kvazi-ústavní postup).
Rozpočtovou kapacitu lze zvýšit rovněž prostřednictvím posílené spolupráce zavedením 
daně z finančních transakcí, která by mohla navýšit rozpočet ESM. Myšlenka rozpočtu 
pro eurozónu by mohla vyvolávat otázky ohledně dodržování zásady jednotnosti 
a univerzálnosti rozpočtu EU1.

 Bylo by vhodné podrobněji prozkoumat potenciál protokolu č. 1, pokud jde o spolupráci 
mezi vnitrostátními parlamenty a EP, aby bylo možné zintenzívnit spolupráci 
s vnitrostátními parlamenty, ale taková spolupráce by neměla být považována za 
vytvoření nového smíšeného parlamentního orgánu, který by byl neefektivní 
a z demokratického a ústavního hlediska i neúčinný. Evropský parlament jakožto 
parlamentní orgán na evropské úrovni má úplnou legitimitu v otázce posílené 
a demokratické správy HMU. Euro je měnou Evropské unie; Evropský parlament je 
parlamentem Evropské unie; Evropský parlament je tedy parlamentem HMU.

 Začlenění ESM do právního rámce EU pomocí doložky flexibility (článek 352 Smlouvy 
o fungování EU) ve spojení s revidovaným článkem 136 Smlouvy o fungování EU by 
mohlo být řešením, i když v souvislosti s tím vyvstávají určité právní otázky.

 V rámci stále užší hospodářské, fiskální a rozpočtové Unie je třeba se více zasadit 
o koordinaci systémů zdanění a o řešení škodlivé daňové soutěže mezi členskými státy, 
která jednoznačně odporuje logice vnitřního trhu. Měla by být častěji využívána posílená 
spolupráce v daňové oblasti (např. pokud jde o zavedení společného konsolidovaného 
základu daně z příjmů právnických osob či daně z finančních transakcí), jelikož 
harmonizované rámce zdanění podpoří integraci rozpočtové politiky.

 ESM by měl směřovat k řízení v rámci metody Společenství a měl by být odpovědný 
Evropskému parlamentu. Klíčová rozhodnutí, jako je zajištění finanční pomoci členskému 
státu a uzavírání memorand, by měla podléhat řádné kontrole ze strany Evropského 
parlamentu.

5. Jaká má být Unie budoucnosti?

5.1. Vyvarovat se falešné dvojakosti

Veškeré úvahy o budoucnosti Unie by se měly vyvarovat toho, aby spadly do pasti rozštěpení 
členských států do dvou uměle vytvořených, protichůdných kategorií. K takovému umělému 
                                               
1 Viz bod 4.3 výše.
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rozštěpení dochází, když jsou členské státy rozděleny na „členy“ a „nečleny“, tj. státy, které 
v daném okamžiku patří do eurozóny, a státy, které do ní nepatří. Ještě horší formou takové 
dvojakosti je situace, kdy jsou občané Unie rozděleni na ty, kteří jsou státními příslušníky 
členského státu patřícího do eurozóny, a ty, kteří nejsou státními příslušníky takového státu.

Stávající politické, hospodářské a právní rozdíly jsou ve skutečnosti mnohem dynamičtější, 
složitější a zákeřnější. Podle čl. 3 odst. 4 Smlouvy o EU „Unie vytváří hospodářskou a 
měnovou unii, jejíž měnou je euro“. Toto ustanovení se týká celé Unie, protože zdraví 
jednotlivých hospodářství členských států (a nikoli pouze zemí eurozóny) může mít skutečné 
dopady na hodnotu jednotné měny, z čehož vyplývá nutnost, aby všechny členské státy 
považovaly své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinovaly je v rámci 
Rady, z čehož vyplývá povinnost všech členských států směřovat své hospodářské politiky 
tak, aby přispívaly k dosahování cílů Unie ve smyslu v článku 3 Smlouvy o EU1.

Kapitola Smlouvy, která se týká členských států, jejichž měnou ještě není euro a jež nemají 
trvalou výjimku na zavedení eura tzv. opt-out, je nazvaná „Přechodná ustanovení“. Stanoví, 
že tyto členské státy se označují jako „členské státy, na které se vztahuje výjimka“, dokud 
Rada nerozhodne, že splňují nezbytné podmínky pro přijetí eura (čl. 139 odst. 1 Smlouvy o 
fungování EU). Tentýž článek stanoví kompletní seznam ustanovení Smlouvy, která se na 
tyto členské státy nepoužijí. Během této fáze, kterou primární právo považuje za přechodnou, 
členské státy, na které se vztahuje výjimka, pokládají svou kurzovou politiku za věc 
společného zájmu2, mají nárok na poskytnutí vzájemné pomoci, nastanou-li nebo hrozí-li jim 
vážně obtíže3, a mohou přijmout ochranná opatření, dojde-li k náhlé krizi v jejich platební 
bilanci4. Pravidelně se vypracovává zpráva o pokroku dosaženém členskými státy, na které se 
vztahuje výjimka, při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské 
a měnové unie5. Generální rada ECB se kromě toho zřizuje jako třetí orgán ECB, pokud 
a dokud existují členské státy, na které se vztahuje výjimka6.

Členské státy, na které se vztahuje výjimka, mají podle primárního práva povinnost vyvíjet 
trvalé úsilí do té doby, dokud Rada bude moci rozhodnout, že jejich pokrok směrem ke 
splnění nezbytných podmínek pro přijetí eura dospěl ke svému konci. Naproti tomu členské 
státy, které mají trvalou výjimku na zavedení eura, si vyhrazují možnost své rozhodnutí 
přehodnotit. Protokol č. 15 v bodě 1 stanoví, že pokud „Spojené království Radě neoznámí, že 
má v úmyslu přijmout euro, není povinno tak učinit“. Spojené království si ponechá své 
pravomoci v oblasti měnové politiky podle svého vnitrostátního práva. Podle protokolu č. 16 
disponuje Dánsko výjimkou, na základě níž „se na Dánsko použijí všechny články 
a ustanovení Smluv a statutu ESCB a ECB zmiňující výjimku“. Postup zrušení výjimky může 
být zahájen jen na žádost Dánska.

S ohledem na tato ustanovení by mohla být vhodnější pracovní hypotézou možnost 
přistupovat ke všem členským státům jako ke členům společenství pravidel, kde jsou tato 

                                               
1 Viz články 120 a 121 Smlouvy o fungování EU.
2 Článek 142 Smlouvy o fungování EU.
3 Článek 143 Smlouvy o fungování EU; tato vzájemná pomoc se nevztahuje na členské státy, jejichž měnou je 
euro.
4 Článek 144 Smlouvy o fungování EU.
5 Článek 140 Smlouvy o fungování EU.
6 Článek 141 Smlouvy o fungování EU.
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pravidla rozlišena v oblasti hospodářské a měnové politiky a kde jsou zdroje, jež mají 
k dispozici, případně také rozlišeny. Lze rovněž rozlišovat různé úrovně tohoto společenství, 
pokud jde o subjekt oprávněný rozhodnout o přistoupení k určitému souboru diferencovaných 
pravidel: tímto subjektem je Rada v případě členských států, na které se vztahuje výjimka, 
a dále jsou to samotné členské státy v případě, že mají trvalou výjimku na zavedení eura.
Místo „členů“ a „nečlenů“ eurozóny by tedy bylo možné směřovat úvahy na dynamické 
společenství s víceúrovňovými pravidly a zdroji.

Další dvojakostí, které je třeba se vyhnout, je stanovení jasného a pevného teoretického 
rozlišení mezi současným stavem a „skutečným federalismem“. Úkol posilování správy 
ekonomických záležitostí není náhlým skokem do plnohodnotného federalismu, ale otázkou, 
kdy, jak a za jakou cenu by mělo dojít k zavedení několika aspektů, jež se federalismu více 
přibližují.

 5.2. Na cestě ke změně Smlouvy

Správa HMU je klíčovým prvkem budoucí obecné institucionální a rozhodovací rovnováhy.
Dobudování skutečné HMU v rámci Unie bude ve střednědobém horizontu vyžadovat 
dokončení změn Smlouvy. Řádné fungování eurozóny bude vyžadovat, aby členské státy 
souhlasily s převodem některých aspektů jejich suverenity. Členské státy by měly pochopit, 
že o část své suverenity již přišly kvůli svým nadměrným veřejným dluhům a že jediným 
způsobem, jak ji získat zpět, je souhlasit, že budou sdílet alespoň část své suverenity na 
evropské úrovni. Dluhová krize ukázala limity tvrzení, že „potupa národní měny může být 
lepší než její zánik“1.

Dojde-li na úrovni Unie k předání či vytvoření nových pravomocí nebo ke vzniku nového 
orgánu Unie, je nutné zajistit odpovídající legitimitu, demokratickou kontrolu ze strany 
Parlamentu a odpovědnost vůči němu. Po příštích evropských volbách by se proto měl konat 
konvent a přípravy na tento konvent by měly být zahájeny již před příštími evropskými 
volbami.

Budoucí změna Smlouvy by mohla být především přizpůsobena tak, aby umožňovala další 
diferenciaci pravidel, která se uplatňují při institucionálních a rozpočtových postupech.
V tomto ohledu se můžeme vrátit zpět k pracovní hypotéze, která předpokládá, že členské 
státy patří do společenství víceúrovňových pravidel, ale také do společenství víceúrovňových 
zdrojů.

Další myšlenkový proud by se mohl soustředit na to, jak vyřešit otázku jednomyslnosti. Ve 
společenství víceúrovňových pravidel podporovaném víceúrovňovými zdroji by mělo být 
možné překonat právo veta s cílem pokročit v integraci, aniž by bylo nezbytné nutit členské 
státy, které si nepřejí podílet se na daném kroku, aby čelily těžké volbě mezi souhlasem nebo 
odchodem. Dále by bylo vhodné zamyslet se nad následujícími otázkami. Měla by se 
hospodářská politika stát sdílenou pravomocí ve smyslu čl. 2 odst. 2 a článku 4 Smlouvy 
o fungování EU? Pokud ano, měl by se použít řádný legislativní postup? Měla by být posílená 
spolupráce rozšířena tak, aby umožňovala svěřit Unii více pravomocí?

                                               
1 C. Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Členem EU s eurem, mimo s librou) (Penguin, 1996), s. 87.
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Strategický dlouhodobý směr, jímž se EU ubírá, se může soustředit rovněž na tyto otázky 
a zásady, z nichž byly některé taktéž zmíněny ve výše uvedeném usnesení ze dne 
20. listopadu 2012:

 HMU není sama o sobě konečným cílem, ale spíše nástrojem k dosažení cílů Unie 
a členských států, především co se týče vyváženého a udržitelného růstu a vysoké míry 
zaměstnanosti; sociální začlenění a solidarita jsou základními prvky evropského 
sociálního modelu a celkové evropské integrace a měly by být součástí jakékoli budoucí 
reformy Unie.

 Evropský semestr a hospodářský dialog by měly být považovány za součást 
institucionálního rámce EU a jakákoli změna Smlouvy by měla usilovat o začlenění 
evropského semestru a zároveň podporovat metodu Společenství.

 Stávající mezivládní struktura HMU představuje závažný nedostatek demokratické 
legitimity; společnou měnu lze stabilizovat pouze tehdy, budou-li členské státy ochotny 
svěřit své pravomoci v oblasti fiskálních politik orgánům Unie; mezivládní metoda 
dosáhla svých hranic a není příliš vhodná pro demokratické a účinné rozhodování ve 
21. století. Klíčem k překonání krize je ve výsledku politická unie, podpora solidarity 
a pokračování evropského projektu.

 Vnitrostátní parlamenty by se měly zapojit do procesu přípravy fiskálních a reformních 
plánů svých vlád před jejich předložením EU; tato výslovná odpovědnost by mohla být 
připojena k funkcím, které mají vnitrostátní parlamenty podle ustanovení článku 12 
Smlouvy o EU.

 Prohlubující se rozdíly mezi centrálními a okrajovými zeměmi Unie by neměly přerůst 
v dlouhotrvající problém; je nutné vytvořit trvalý mechanismus, v jehož rámci se členské 
státy v obtížné situaci budou moci spolehnout na solidární podporu ostatních členských
států.

 Změny Smluv, které musí následně přezkoumat konvent, dokončí rámec skutečné HMU 
zvýšením pravomocí Unie, zejména v oblasti hospodářské politiky, a posílením nejen 
rozpočtové kapacity Unie, ale také solidarity, úlohy a demokratické odpovědnosti Komise 
a výsad Parlamentu. V tomto ohledu by také bylo vhodné uvážit, jak lze posílit 
odpovědnost Komise (zavedení práva na interpelace, individuální odpovědnost komisařů 
před EP atd.).

 Budoucí změny Smlouvy by neměly vylučovat možnost účasti členských států a měly by 
zaručovat integritu Unie.

6. Předběžné závěry

Jelikož absence skutečné politické autority oslabuje účinnost a důvěryhodnost postupu, jakým 
Unie spravuje euro, a schopnost Unie řídit finanční trhy namísto toho, aby finanční trhy řídily 
ji, jasně se ukazuje, že každý úspěšný model správy závisí na budování politické autority na 
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podporu Unie a eura. Tato politická autorita by měla být založena na potřebě demokratické 
legitimity a odpovědnosti, které vycházejí ze společných ústavních standardů, a touto 
potřebou by se měla řídit; je to předpokladem pro finanční solidaritu související s bohatstvím, 
jež vytváří evropská integrace. Finanční solidarita musí být oddělena od finančních převodů 
mezi členskými státy, měla by pramenit z bohatství, které je výsledkem procesu integrace, 
a měla by sledovat cíl spravedlivého rozdělování přínosů integrace mezi všechny evropské 
občany.

Tato výzva k hlubší politické integraci by neměla být prezentována jako hořká pilulka, kterou 
je nutné spolknout, abychom si v co největší míře uchránili náš evropský způsob života.
V tomto smyslu se lze domnívat, že naším úkolem je pouze znovu objevit evropský sen, jenž 
jednoho dne přinesl duch panující v „generaci a mezi jejími představiteli, jejichž osobní 
zkušenosti je poučily o tom, že alternativou k evropskému snu je nedávná evropská noční 
můra“1. Legitimita politické Unie by neměla být založena pouze na vstupech a výstupech, na 
procesu a výsledcích, ale rovněž na morálním podkladu, na přesvědčivé vizi pro budoucnost.

                                               
1 J. Weiler: The Constitution of Europe (Ústava pro Evropu), Cambridge, University Press, 1999, s. 8.


