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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že nedávno vytvořené nástroje finanční pomoci pro země eurozóny 
nevycházejí z primárního práva EU, a vzhledem k tomu, že článek 143 SFEU výslovně 
stanoví nástroje pro země mimo eurozónu;

B. vzhledem k tomu, že se na podmínkách finanční pomoci musí dohodnout příslušné orgány 
EU, ESM a MMF, ale konečné rozhodnutí je vždy přijímáno Radou guvernérů ESM;

C. vzhledem k tomu, že memorandum podepsané zeměmi eurozóny, které usilují o finanční 
pomoc, má dopad na základní práva těchto zemí a jejich sociální situaci, ale příprava 
a realizace opatření nejsou podřízeny demokratické kontrole;

1. domnívá se, že aktuální situace poškozuje vnímání Evropské unie; vyzývá ke změně 
Smlouvy s cílem vytvořit v rámci Společenství jednotný nástroj finanční pomoci pro 
všechny členské státy EU; 

2. trvá na tom, aby byly evropské orgány zapojené do rozhodování ohledně finanční pomoci 
členským státům EU odpovědné Evropskému parlamentu a aby byla související 
rozhodnutí schvalována hlasováním Evropského parlamentu;  domnívá se, že v případě 
nutnosti by měly být do hospodářského dialogu zapojeny vnitrostátní parlamenty;

3. vyzývá k urychlenému vyjasnění odpovědností příslušných institucí, které se účastní 
trojky, a jejich vztahů s Euroskupinou;

4. zdůrazňuje, že orgány EU jsou plně vázány unijním právem a že v rámci trojky jsou 
povinny jednat v souladu se základními právy, která jsou, podle článku 51 Listiny 
základních práv Evropské unie, uplatňována vždy; 

5. domnívá se, že některé z podmíněností stanovených trojkou porušují určitá základní 
práva.


