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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt 
a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací 
návrh týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Evropské Rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je 
euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na závěrečnou zprávu pracovní skupiny nazvanou „Posílení správy 
ekonomických záležitostí“ adresovanou Evropské radě,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) a které bylo předloženo Evropské radě dne 
16. prosince 2010 (00033/2010 - C7-0014/2011),

– s ohledem na článek 74b jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Hospodářského 
a měnového výboru (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že v čl. 3 odst. 4 SEU se uvádí: „Unie vytváří hospodářskou 
a měnovou unii, jejíž měnou je euro“,

B. vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 1 SFEU je „měnová politika pro členské státy, 
jejichž měnou je euro,“ ve „výlučné pravomoci“ Unie,

C. vzhledem k tomu, že v čl. 5 odst. 1 SFEU je stanoveno, že „členské státy koordinují svou 
hospodářskou politiku v rámci Unie“, přičemž na členské státy, jejichž měnou je euro, 
se vztahují zvláštní ustanovení,

D. vzhledem k tomu, že pokud bude schválen návrh rozhodnutí Evropské rady, mohl by vést 
k vytvoření mechanismu, který by byl zcela mimo působnost Unie, aniž by orgánům Unie 
jako takovým připadla v dané oblasti jakákoli úloha;

E. vzhledem k tomu, že je nutné zajistit, aby se orgány Unie mohly v budoucnu 
účastnit tohoto mechanismu, a vytvořit podmínky pro možné zapojení rozpočtu EU 
do systému záruk, 

F. vzhledem k tomu, že je nutné zvážit všechny možnosti s cílem začlenit v budoucnu tento 
mechanismus plně do institucionálního rámce Unie a vytvořit podmínky pro to, aby 
se do něj mohly zapojit i ty členské státy, které používají jinou měnu než euro; vzhledem 
k tomu, že v tomto případě bude možná nutné využít článek 20 SEU týkající se posílené 
spolupráce,
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G. vzhledem k tomu, že předpisy, kterými by se mechanismus stability řídil, by měla pokud 
možno vypracovat Komise,

H. vzhledem k tomu, že mechanismus stability by měl být doprovázen posílením preventivní 
a nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a opatřeními, která se vztahují 
na konkurenceschopnost ze střednědobého a z dlouhodobého hlediska a na řešení 
makroekonomické nerovnováhy mezi členskými státy,

I. vzhledem k tomu, že Unie by měla zjistit, nakolik vhodný doplněk mechanismu stability 
představují evropské dluhopisy;

J. vzhledem k tomu, že Komise by měla předložit nezbytné legislativní návrhy, které by 
zlepšily koordinaci politiky mezi členskými státy a doplňovaly správu evropských 
ekonomických záležitostí;

K. vzhledem k tomu, že uvedené zásady se uplatňují na základě pozměňovacích návrhů 
k návrhu rozhodnutí Evropské rady, které byly předloženy v rámci stanoviska 
Hospodářského výboru,

L. vzhledem k tomu, že Parlament je s ohledem na politickou realitu ochoten zabývat se 
alternativními možnostmi s cílem nalézt pragmatickou možnost pokročit vpřed,

M. vzhledem k tomu, že v dějinách evropské integrace představovaly mezivládní nástroje 
pokrokové řešení, které v daném okamžiku umožnilo dosáhnout neomezené integrace; 
vzhledem k tomu, že tyto nástroje byly vytvořeny za účelem další integrace,

N. vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 6 SEU umožňuje Evropské radě, aby po konzultacích 
s Parlamentem přijala rozhodnutí, které by pozměnilo buď všechna, nebo jen některá 
ustanovení třetí části SFEU;

O. vzhledem k tomu, že veškeré omezení nebo rozšíření pravomocí Unie by vyžadovalo 
použití řádného postupu pro přijímání změn,

P. vzhledem k tomu, že jakékoli další přepracování SFEU by mělo probíhat v rámci 
běžného postupu, přičemž by mělo být zaručeno bezpodmínečné respektování metody 
Společenství,

Q. vzhledem k tomu, že přeložené rozhodnutí může vstoupit v platnost až po schválení 
členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy,

1. zdůrazňuje, že měnová politika je politikou Společenství a že tomu tak je 
od Maastrichtské smlouvy;

2. poukazuje na význam eura z hlediska evropského politického a hospodářského projektu 
a apeluje na smysl pro odpovědnost a solidaritu všech členských států;

3. zdůrazňuje, že evropský mechanismus stability představuje nedílnou součást celkového 
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balíčku opatření, která byla navržena s cílem vytvořit nový rámec a zároveň zlepšit 
rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářské a finanční politiky členských států, což by 
kromě toho vedlo k odstranění hospodářských a sociálních nerovností a ke zlepšení 
konkurenceschopnosti;

4. podotýká, že Rada nevyužila všechny možnosti, které poskytují Smlouvy, k tomu, 
aby posílila Pakt o stabilitě a růstu a zlepšila hospodářskou koordinaci na úrovni EU;

5. domnívá se, že je nezbytné postoupit dále než pouze k dočasným opatřením zaměřeným 
na stabilizaci eurozóny a že by v rámci Unie měla být vytvořena řádná správa 
ekonomických záležitostí; zastává názor, že posílení Paktu o stabilitě a růstu, Evropský 
semestr, strategie 2020 a změna článku 136 SFEU týkající se mechanismu stability je 
v tomto směru pouze prvním krokem;

6. je hluboce znepokojen záměrem hlav států a vlád vytvořit stálý mechanismus stability 
mimo institucionální rámec EU, což by vedlo k tomu, že by do něj orgány EU nebyly 
plně zapojeny; zdůrazňuje, že členské státy musejí v každém případě dodržovat právní 
předpisy Unie a privilegia orgánů, která jsou v nich stanovena;

7. s politováním konstatuje, že současná politická situace neumožňuje zabývat se všemi 
dalšími možnostmi vytvoření stálého mechanismu stability, které jsou součástí Smluv; 
domnívá se zejména, že v rámci stávajících pravomocí Unie, pokud jde o hospodářskou 
a měnovou unii (čl. 3 odst. 4 SEU) a o měnovou politiku členských států, jejichž měnou 
je euro (čl. 3 odst. 1 písm. c) SFEU), by bylo bývalo vhodné využít pravomoci udělené 
Radě na základě článku 136 SFEU, případně využít článek 352 SFEU ve spojení 
s článkem 136 SFEU;

8. domnívá se, že stálý mechanismus stability by měl být vytvořen a fungovat tak, aby byl 
co nejblíže rámci Evropské unie, přičemž by se analogicky mělo využít institucionálních 
možností posílené spolupráce podle článku 20 SEU jakožto prostředku, který umožňuje 
zapojení orgánů Unie na samém počátku a poskytuje členským státům, které používají 
jinou měnu než euro, pocit jistoty;

9. konstatuje, že má-li být předložený návrh rozhodnutí Evropské rady náležitě posouzen, 
jsou zapotřebí další informace, zejména o předpokládané podobě mechanismu stability 
a jeho vztazích k orgánům Unie, k navrhovanému Evropskému měnovému fondu 
a k Mezinárodnímu měnovému fondu; proto podmiňuje svou podporu návrhu rozhodnutí 
Evropské rady splněním těchto požadavků:

a) přepracování návrhu rozhodnutí Evropské rady v souladu s pozměňovacími 
návrhy připojenými k tomuto dokumentu1, přičemž se rozumí, že přesunutím 
navrhovaného ustanovení z čl. 136 odst. 3 do čl. 136 odst. 1 SFEU by mohl být 
mechanismus stability bez ohledu na svou původní mezivládní povahu 
v budoucnu případně začleněn do rámce Unie, například formou zvláštní 
agentury, za využití institucionálních mechanismů posílené spolupráce;

                                               
1 Tento odstavec bude automaticky vypuštěn, jestliže výbor žádné pozměňovací návrhy nepřijme.
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nebo

b) jednoznačné prohlášení Evropské rady, které zajistí, aby:

– provozní charakteristiky stálého mechanismu stability a podmínky (striktní 
program hospodářského a fiskálního přizpůsobení) byly stanoveny 
na základě doporučení Komise vydaného po konzultaci s Parlamentem a aby 
Komise zodpovídala za zajištění důsledného dodržování těchto opatření 
a za preventivní uplatňování tohoto mechanismu a pravidelně podávala 
zprávy Parlamentu; 

– Komise vykonávala všechny nezbytné úkoly v souvislosti s uplatňováním 
a kontrolou stálého mechanismu a s posuzováním finanční situace členských 
států a pravidelně podávala zprávy Parlamentu;

– byla finanční pomoc poskytovaná v rámci tohoto mechanismu důkladně 
analyzována a aby byla podmíněna programem hospodářského a finančního 
oživení; aby členské státy, jejichž měnou je euro, rozhodovaly 
o poskytování finanční pomoci na základě hodnocení předloženého Komisí, 
Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem, pokud 
bude účasten; a

– sekretariát stálého mechanismu stability zajišťovala Komise;

10. připomíná, že budoucí mechanismus stability by se měl co nejvíce opírat o orgány Unie, 
například pokud jde o provádění administrativních úkonů, aby nevznikaly zdvojené 
struktury, které by byly z dlouhodobého hlediska na škodu evropské integraci;

11. trvá na tom, že Parlament musí kontrolovat, zda členské státy dodržují zásady 
hospodářské politiky stanovené Komisí a podmínky mechanismu stability, přičemž plně 
uznává rozpočtové a kontrolní pravomoci vnitrostátních parlamentů vyplývající 
z ústavního rámce každého zúčastněného členského státu; 

12. podporuje záměr Komise „zajistit soudržnost budoucího mechanismu a správy 
ekonomických záležitostí Unie zejména v eurozóně při respektování pravomocí 
svěřených Unii a jejím orgánům Smlouvou“;

13. zdůrazňuje, že navrhované rozhodnutí Evropské rady v pozměněném znění by 
neposilovalo pravomoci Unie, a proto by se na něj i nadále vztahoval zjednodušený 
postup pro přijímání změn Smlouvy; nicméně podotýká, že toto rozhodnutí nemůže 
omezovat pravomoci orgánů Unie v oblasti hospodářské a měnové politiky a v oblasti 
měnové politiky členských států, jejichž měnou je euro, a že v žádném případě nemůže 
narušovat řádné uplatňování právních předpisů Unie, zejména článků 122 a 143 SFEU, 
ani acquis Unie;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské centrální 
bance jako stanovisko Evropského parlamentu podle čl. 48 odst. 6 druhého pododstavce 
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Smlouvy o EU.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ

Pozměňovací návrh k návrhu rozhodnutí Evropské rady

Čl. 136 odst. 1 písm. ba) (nové) SFEU:

„na základě doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem může Rada 
povolit členským státům, jejichž měnou je euro, aby zavedly mechanismus stability, který 
bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. 
O poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude 
rozhodnuto na návrh Evropské komise, přičemž poskytnutí pomoci bude podléhat přísné 
podmíněnosti v souladu se zásadami a cíli Unie.

Evropský parament a Rada stanoví postupem podle čl. 121 odst. 6 zásady a obecné 
požadavky podmíněnosti finanční pomoci poskytované v rámci mechanismu a její 
kontroly.“
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14. 2. 2011

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 010/0821(NLE))

Spolunavrhovatelé: Jean-Paul Gauzès, Edward Scicluna

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(1) Podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy 
o Evropské unii (EU) může Evropská rada 
jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Komisí a v určitých 
případech s Evropskou centrální bankou 
přijmout rozhodnutí o změně všech nebo 
části ustanovení části třetí Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Takové 
rozhodnutí nesmí rozšířit pravomoci 
svěřené Unii Smlouvami a jeho vstup 
v platnost je podmíněn následným 

(1) Podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy 
o Evropské unii (EU) může Evropská rada 
jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Komisí a v určitých 
případech s Evropskou centrální bankou 
přijmout rozhodnutí o změně všech nebo 
části ustanovení části třetí Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Takové 
rozhodnutí nesmí rozšířit pravomoci 
svěřené Unii Smlouvami a jeho vstup 
v platnost je podmíněn následným 
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schválením členskými státy v souladu 
s jejich ústavními předpisy.

schválením všemi členskými státy EU
v souladu s jejich ústavními předpisy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje, které členské státy Evropské unie budou muset 
schválit navrhovanou změnu Smlouvy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(3a) Na svém zasedání dne 16. prosince 
2010 se Evropská rada rovněž shodla 
na tom, že členské státy, jejichž měnou 
není euro, se mohou rozhodnout ad hoc, 
že se zúčastní operací prováděných 
v rámci tohoto mechanismu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se závěry zasedání Evropské rady v prosinci 2010.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4) Mechanismus stability poskytne 
nezbytný nástroj k řešení takových situací, 
kdy je ohrožena finanční stabilita eurozóny 
jako celku, jako tomu bylo v roce 2010, 
a pomůže tak zachovat hospodářskou 
a finanční stabilitu Unie samotné.
Na zasedání dne 16. prosince 2010 
se Evropská rada shodla na tom, že tento 
mechanismus má zajistit finanční stabilitu 
eurozóny jako celku, a proto již k tomuto 
účelu nebude třeba čl. 122 odst. 2 Smlouvy 
o fungování EU. Hlavy států a předsedové 
vlád se proto dohodli, že by k tomuto 

(4) Mechanismus stability poskytne 
nezbytný nástroj k řešení takových situací, 
kdy je ohrožena finanční stabilita eurozóny 
složené z členských států, jejichž měnou je 
euro, jako tomu bylo v roce 2010, 
a pomůže tak zachovat hospodářskou 
a finanční stabilitu Unie samotné.
Na zasedání dne 16. prosince 2010 
se Evropská rada shodla na tom, že tento 
mechanismus má zajistit finanční stabilitu 
eurozóny jako celku, a proto od data 
vstupu tohoto rozhodnutí v platnost již 
k tomuto účelu nebude třeba čl. 122 odst. 2 
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účelu již neměl být používán. Smlouvy o fungování EU. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4a) Mechanismus stability bude 
doplňovat dodatečná opatření používaná 
ke snížení rizik ohrožujících finanční 
stabilitu, včetně posílení preventivní 
a nápravné složky Paktu o stabilitě 
a růstu, přísnějšího dohledu nad státními 
rozpočty a používání nových postupů 
v případě makroekonomické
nerovnováhy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4b) Členské státy, zejména ty, jejichž 
měnou je euro, musí při řešení otázek 
týkajících se střednědobé a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti 
a makroekonomické nerovnováhy mezi 
členskými státy spolupracovat v duchu 
solidarity.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4c) Komise by měla vypracovat návrh 
na podrobný soubor pravidel, který by 
se přijal řádným legislativním postupem 
a který by stanovil způsob, jímž se bude 
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mechanismus stability řídit a podle něhož 
bude fungovat, a měla by specifikovat, 
které nástroje se mají v rámci jeho úkolů 
použít.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4d) Komise by se měla zabývat také 
ostatními mechanismy pro zajištění 
finanční stability v eurozóně a měla by 
předložit potřebné legislativní návrhy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4e) Komise by měla prozkoumat 
potenciál budoucího systému evropských 
dluhopisů jako dodatečného mechanismu 
pro zachování stability eurozóny, a měla 
by se zabývat zejména podmínkami, 
za nichž by byl tento systém přínosem
pro všechny zúčastněné členské státy 
a pro eurozónu jako celek.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

(4f) Krize zdůraznila potřebu urychlit 
vyvážený, trvalý a plně rozvinutý proces 
ekonomického sbližování a koordinace 
politik, který by překročil současný rámec, 
a tím přispěl k posílení metody Unie. 
Jakákoli další revize SFEU podle běžného
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postupu by proto měla obsahovat návrhy 
zaměřené na zajištění toho, aby byla
ustanovení týkající se zavedení 
a fungování mechanismu stability 
integrována a prováděna podle metody 
Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Článek 1 

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

V článku 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie se doplňuje nový odstavec, 
který zní:

V čl. 136 odst. 1 SFEU se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

„3. Členské státy, jejichž měnou je euro, 
mohou zavést mechanismus stability, 
který bude aktivován v případech, kdy to 
bude nezbytné k zajištění stability 
eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli 
požadované finanční pomoci v rámci 
tohoto mechanismu bude podléhat přísné 
podmíněnosti.“.

„c) k zavedení stálého mechanismu
stability k zajištění stability eurozóny 
skládající se z členských států, jejichž 
měnou je euro. Členské státy, jejichž 
měnou není euro, se mohou rozhodnout, 
že se mechanismu zúčastní. Poskytnutí 
jakékoli požadované finanční pomoci 
v rámci tohoto mechanismu bude podléhat 
přísné podmíněnosti, která by byla 
v souladu se zásadami a cíli Unie, jak jsou 
stanoveny ve Smlouvě o Evropské unii 
a v této Smlouvě. Stálý mechanismus 
stability je navržen tak, aby podpořil 
rozpočtovou kázeň a aby přispěl 
k dlouhodobé udržitelnosti veřejných 
financí.“.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

Článek 1a
V čl. 136 odst. 2 se první pododstavec 
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nahrazuje tímto:
„Na hlasování o opatřeních podle odst. 1 
písm. a) a b) se podílejí pouze členové 
Rady zastupující členské státy, jejichž 
měnou je euro. Pokud jde o odst. 1 
písm. c), podílejí se na hlasování pouze 
členové Rady zastupující členské státy, 
jejichž měnou je euro, a členové 
zastupující členské státy, které se účastní 
stálého mechanismu stability a přispívají 
do něj.“

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Evropskou radou Pozměňovací návrh

Členské státy generálnímu tajemníkovi 
Rady neprodleně oznámí dokončení 
postupů pro schválení tohoto rozhodnutí 
v souladu se svými ústavními předpisy.

Všechny členské státy EU generálnímu
tajemníkovi Rady neprodleně oznámí 
dokončení postupů pro schválení tohoto 
rozhodnutí v souladu se svými ústavními 
předpisy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně stanovit, které členské státy Evropské unie 
oznamují generálnímu tajemníkovi Rady dokončení postupů pro schválení tohoto rozhodnutí.
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DOPIS OD PANA LAMASSOUREA, PŘEDSEDY ROZPOČTOVÉHO VÝBORU, 
PANU CASINIMU, PŘEDSEDOVI VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Dopis, který dne 18. února 2011 zaslal Alain Lamassoure, předseda Rozpočtového výboru, 
panu Carlu Casinimu, předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti

Překlad

Vážený pane předsedo,

na své poslední schůzi dne 7. února měl Rozpočtový výbor možnost projednat návrh změny 
(vložení nového odstavce 3) článku 136 Smlouvy o fungování EU (SFEU) prostřednictvím 
zjednodušeného postupu podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o EU, který nyní projednává Výbor 
pro ústavní záležitosti, za přítomnosti obou spoluzpravodajů Výboru pro ústavní záležitosti, 
pánů Elmara Broka a Roberta Gualtieriho. Na základě tohoto jednání se Rozpočtový výbor 
rozhodl, že postoj, který během této debaty zaujala velká většina jeho členů, vyjádří 
prostřednictvím dopisu předsedy výboru. 

Projednávaný návrh spočívá ve změně článku 136 SFEU, jejímž účelem je umožnit členským 
státům, jež budou mít zájem, vytvoření mechanismu stability pro eurozónu, který by bylo 
možné aktivovat, je-li to „nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku“.

Rozpočtový výbor vítá skutečnost, že by Smlouvy vytvoření takového mechanismu stability 
umožňovaly. Je však znepokojen tím, že navrhovaná změna vytváří podmínky pro zavedení 
tohoto mechanismu zcela mimo působnost Unie, ať již na mezivládní úrovni nebo dokonce 
na základě soukromého práva, aniž by v něm hrály úlohu evropské orgány jako takové.

Rozpočtový výbor se domnívá, že důvěryhodnost jakéhokoli mechanismu stability by 
vzrostla, pokud by se v určité fázi předpokládala účast Evropské unie, především 
prostřednictvím zapojení evropského rozpočtu do mechanismu finančních záruk, jako je tomu 
v případě stávajícího evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM). Zdá se, 
že zkušenosti z poslední doby tuto tezi jednoznačně potvrzují. 

Na druhou stranu je také zjevné, že účast evropských orgánů by umožnila větší 
demokratickou kontrolu mechanismu, zejména pokud jde o uplatňování pravomocí 
Evropského parlamentu coby rozpočtového orgánu. 

V této souvislosti pokládá Rozpočtový výbor za nezbytné, aby své místo v rámci tohoto 
mechanismu získaly také evropské orgány, což by umožnilo určitou míru demokratického 
dohledu nad správou příslušného fondu. Dále by měla být zaručena možnost budoucího 
zapojení EU do tohoto mechanismu a měla by být vytvořena vazba, která umožní případné 
zapojení evropského rozpočtu do systému finančních záruk.

V neposlední řadě by Rozpočtový výbor s ohledem na probíhající širší diskusi o správě 
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ekonomických záležitostí rád zdůraznil, že ačkoli souhlasí s tím, že je nutné posílit 
mechanismy, které by zajistily dodržování kritérií Paktu o stabilitě a růstu, domnívá se, že 
mezi tyto postihy by neměla patřit opatření týkající se výdajových nástrojů, jež jsou 
v evropském rozpočtu určeny na provádění evropských politik, a to tím spíše, že tyto postihy 
by se odvozovaly od postupů probíhajících převážně prostřednictvím mezivládních 
mechanismů.

(Závěrečná formulace a podpis)
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PŮVODNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH PANA GUALTIERIHO

Článek 136 SFEU –
konsolidované znění 
Lisabonské smlouvy

Článek 136 SFEU 
pozměněný návrhem 
rozhodnutí Rady 

Článek 136 SFEU 
pozměňovací návrh 
(Gualtieri)

1. K zajištění řádného 
fungování hospodářské 
a měnové unie a v souladu 
s příslušnými 
ustanoveními Smluv 
přijme Rada některým 
z příslušných postupů 
uvedených v článcích 121 
a 126, s výjimkou postupu 
podle čl. 126 odst. 14, 
opatření týkající se 
členských států, jejichž 
měnou je euro:
a) k posílení koordinace 
jejich rozpočtové kázně 
a dohledu nad ní;
b) k vypracování směrů 
hospodářské politiky pro 
tyto státy, přičemž se dbá 
na to, aby byly slučitelné 
se směry přijímanými pro 
celou Unii a byl nad nimi 
zajištěn dohled.

2. Na hlasování 
o opatřeních podle 
odstavce 1 se podílejí 
pouze členové Rady 
zastupující členské státy, 
jejichž měnou je euro. 
Kvalifikovaná většina 
uvedených členů je 
vymezena podle čl. 238 
odst. 3 písm. a).

1. K zajištění řádného 
fungování hospodářské 
a měnové unie a v souladu 
s příslušnými ustanoveními 
Smluv přijme Rada některým 
z příslušných postupů 
uvedených v článcích 121 
a 126, s výjimkou postupu 
podle čl. 126 odst. 14, 
opatření týkající se členských 
států, jejichž měnou je euro:
a) k posílení koordinace jejich 
rozpočtové kázně a dohledu 
nad ní;
b) k vypracování směrů 
hospodářské politiky pro tyto 
státy, přičemž se dbá na to, 
aby byly slučitelné se směry 
přijímanými pro celou Unii 
a byl nad nimi zajištěn 
dohled.

2. Na hlasování o opatřeních 
podle odstavce 1 se podílejí 
pouze členové Rady 
zastupující členské státy, 
jejichž měnou je euro. 
Kvalifikovaná většina 
uvedených členů je vymezena 
podle čl. 238 odst. 3 písm. a).

3. Členské státy, jejichž 
měnou je euro, mohou zavést 
mechanismus stability, který 
bude aktivován v případech, 
kdy to bude nezbytné 
k zajištění stability eurozóny 
jako celku. Poskytnutí 
jakékoli požadované 
finanční pomoci v rámci 
tohoto mechanismu bude 
podléhat přísné 
podmíněnosti.

1. K zajištění řádného 
fungování hospodářské 
a měnové unie a v souladu 
s příslušnými ustanoveními 
Smluv přijme Rada některým 
z příslušných postupů 
uvedených v článcích 121 
a 126, s výjimkou postupu 
podle čl. 126 odst. 14, 
opatření týkající se členských 
států, jejichž měnou je euro:
a) k posílení koordinace jejich 
rozpočtové kázně a dohledu 
nad ní;
b) k vypracování směrů 
hospodářské politiky pro tyto 
státy, přičemž se dbá na to, 
aby byly slučitelné se směry 
přijímanými pro celou Unii 
a byl nad nimi zajištěn 
dohled;
„c) na základě doporučení 
Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem 
mohou členské státy, jejichž 
měnou je euro, zavést 
mechanismus stability, který 
bude aktivován v případech, 
kdy to bude nezbytné 
k zajištění stability eurozóny 
jako celku. Poskytnutí 
jakékoli požadované 
finanční pomoci v rámci 
tohoto mechanismu bude 
podléhat přísné 
podmíněnosti v souladu 
se zásadami a cíli Unie.“

Evropský parlament a Rada 
stanoví postupem podle čl. 
121 odst. 6 zásady a obecné 
požadavky podmíněnosti 
finanční pomoci poskytované 
v rámci mechanismu a její 
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kontroly.“

2. Na hlasování o opatřeních 
podle odstavce 1 se podílejí 
pouze členové Rady 
zastupující členské státy, 
jejichž měnou je euro. 
Kvalifikovaná většina 
uvedených členů je vymezena 
podle čl. 238 odst. 3 písm. a).


