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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, 
ktorých menou je euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na záverečnú správu pracovnej skupiny Európskej rade o posilnení 
hospodárskeho riadenia v EÚ,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, predložený Európskej rade 16. decembra 2010 
(00033/2010 - C7-0014/2011),

– so zreteľom na článok 74 b rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanovisko Výboru pre hospodárske 
a menové veci (A7-0000/2011),

A. keďže v článku 3 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje: „Únia vytvorí 
hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro“,

B. keďže podľa ustanovenia článku 3 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je 
„menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro“ „výlučnou právomocou“ 
Únie,

C. keďže v článku 5 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza: „Členské štáty 
koordinujú svoje hospodárske politiky v rámci Únie“, pričom na členské štáty, ktorých 
menou je euro, sa vzťahujú osobitné ustanovenia,

D. keďže návrh rozhodnutia Európskej rady môže v prípade prijatia viesť k zavedeniu 
mechanizmu úplne mimo dosah Únie, pričom inštitúciám Únie ako takým nebude podľa 
neho priradená žiadna úloha,

E. keďže je potrebné zabezpečiť možnosť budúcej účasti inštitúcií Únie na mechanizme a 
zaviesť prepojenie na možné zásahy v rámci európskeho rozpočtu v systéme záruk, 

F. keďže je potrebné preskúmať všetky možnosti úplného zavedenia mechanizmu do 
inštitucionálneho rámca Únie v budúcnosti a zabezpečiť úplné zapojenie do tohto 
mechanizmu pre členské štáty, ktorých menou nie je euro; keďže tým sa môže zaviesť 
opravný prostriedok k článku 20 Zmluvy o Európskej únii o posilnenej spolupráci,

G. keďže pravidlá, ktorými sa riadi mechanizmus pre stabilitu, by mala predovšetkým 
vypracúvať Komisia,



PE458.618v01-00 6/20 PR\856737SK.doc

SK

H. keďže mechanizmus pre stabilitu by mali sprevádzať posilnené preventívne a nápravné 
opatrenia Paktu o stabilite a raste a opatrenia týkajúce sa strednodobej a dlhodobej 
konkurencieschopnosti a riešenia makroekonomických nerovnováh medzi členskými 
štátmi.

I. keďže Únia by mala okrem zavedenia mechanizmu pre stabilitu preskúmať aj účelnosť 
systému euroobligácií,

J. keďže Komisia by mala predložiť potrebné legislatívne návrhy na posilnenie 
koordinácie politík medzi členskými štátmi a doplniť európsku správu ekonomických 
záležitostí,

K. keďže vyššie uvedené zásady sa vykonávajú prostredníctvom pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov k návrhu rozhodnutia Európskej rady, ako boli uvedené v 
stanovisku Výboru pre hospodárske veci,

L. keďže vzhľadom na politickú realitu je Parlament naklonený preskúmaniu alternatív s 
cieľom nájsť pragmatické riešenie,

M. keďže v histórii európskej integrácie fungovali medzivládne nástroje ako „avantgardné 
riešenia“, ktoré v danej chvíli vydláždili cestu úplnej integrácii; keďže tieto nástroje boli 
z tohto dôvodu navrhnuté s ohľadom na ďalšiu integráciu, 

N. keďže v článku 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii sa Európskej rade umožňuje, aby po 
konzultáciách s Parlamentom prijala rozhodnutie, ktorým sa menia a dopĺňajú všetky 
alebo niektoré ustanovenia tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

O. keďže akékoľvek posilnenie alebo oslabenie právomocí Únie si vyžaduje riadny revízny 
postup,

P. keďže každú ďalšiu revíziu Zmluvy o fungovaní Európskej únie je potrebné vykonať v 
rámci riadneho postupu, pričom je potrebné zabezpečiť úplné dodržiavanie metódy 
Spoločenstva,

Q. keďže navrhnuté rozhodnutie nenadobudne účinnosť, kým ho neschvália členské štáty 
v súlade so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami,

1. zdôrazňuje, že menová politika je politikou Spoločenstva už od čias Maastrichtskej 
zmluvy;

2. zdôrazňuje dôležitosť eura pre európsky politický a hospodársky projekt a apeluje na 
zmysel pre zodpovednosť a solidaritu medzi všetkými členskými štátmi;

3. zdôrazňuje, že európsky mechanizmus pre stabilitu tvorí integrálnu súčasť globálneho 
balíka opatrení navrhnutých na definovanie nového rámca, pričom posilňuje rozpočtovú 
disciplínu a koordináciu hospodárskych a finančných politík členských štátov, a tým 
prekonáva hospodárske a sociálne nerovnováhy a zlepšuje konkurencieschopnosť;
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4. poznamenáva, že Rada nevyužila všetky možnosti poskytované v zmluvách na úplné 
posilnenie Paktu o stabilite a raste a zlepšenie hospodárskej koordinácie na európskej 
úrovni;

5. domnieva sa, že je nevyhnutné urobiť viac, než len pripraviť dočasné opatrenia 
zamerané na stabilizáciu eurozóny, a že Únia by mala zaviesť správu ekonomických 
záležitostí; zastáva názor, že posilnenie Paktu o stabilite a raste, európsky semester, 
stratégia EÚ 2020 a zmena a doplnenie článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
týkajúce sa mechanizmu pre stabilitu sú len prvým krokom v tomto smere;

6. je veľmi znepokojený zámerom hláv štátov a vlád zriadiť trvalý mechanizmus pre 
stabilitu mimo inštitucionálneho rámca EÚ, čo by malo za následok neúplné zapojenie 
inštitúcií Únie; zdôrazňuje, že členské štáty musia za každých okolností dodržiavať 
právne predpisy Únie a výsady inštitúcií, ktoré sú v nich stanovené;

7. s poľutovaním konštatuje, že súčasná politická situácia nedovoľuje preskúmanie 
všetkých ostatných možností v rámci zmlúv týkajúcich sa trvalého mechanizmu pre 
stabilitu; domnieva sa najmä, že v rámci súčasných právomocí Únie v oblasti 
hospodárskej a menovej únie (článok 3 ods. 4 Zmluvy o EÚ) a menovej politiky 
členských štátov, ktorých menou je euro (bod c) článku 3 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
EÚ), bude vhodné využiť právomoci zverené Rade na základe článku 136 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, alebo prijať opravný prostriedok k článku 352 Zmluvy o fungovaní EÚ v 
súvislosti s článkom 136 Zmluvy o fungovaní EÚ;

8. domnieva sa, že nastavenie a fungovanie trvalého mechanizmu pre stabilitu by sa malo 
odohrávať v čo najtesnejšom zväzku s rámcom Európskej únie, taktiež by sa mali 
využívať inštitucionálne postupy posilnenej spolupráce v rámci ustanovení článku 20 
Zmluvy o EÚ ako nástroje zapojenia inštitúcií Únie do predbežnej fázy a uistiť tie 
členské štáty, ktorých menou ešte nie je euro;

9. uvádza, že s cieľom riadneho preskúmania predloženého návrhu rozhodnutia Európskej 
rady sú potrebné ďalšie informácie, najmä tie, ktoré sa týkajú predpokladanej podoby 
mechanizmu pre stabilitu a vzťahov, ktoré bude mať s inštitúciami Únie, s navrhovaným 
Európskym menovým fondom a s Medzinárodným menovým fondom; na základe toho 
podmieňuje svoju podporu návrhu rozhodnutia Európskej rady splnením nasledujúcich 
podmienok:

a) preformulovanie návrhu rozhodnutia Európskej rady podľa pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov v prílohe tohto dokumentu1, za predpokladu, že 
presunutím navrhovaného ustanovenia z článku 163 ods. 3 do článku 163 ods. 
1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa bude môcť mechanizmus pre stabilitu, napriek 
svojmu pôvodne medzivládnemu charakteru, v budúcnosti začleniť do rámca 
Únie, napr. v podobe osobitného programu, pričom sa budú využívať 
inštitucionálne postupy posilnenej spolupráce,

alebo

                                               
1 Tento odsek sa automaticky odstráni, ak výbor neprijme žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
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b) jednoznačné vyhlásenie Európskej rady, v ktorom sa zabezpečí, že:

– rozhodnutia o prvkoch fungovania trvalého mechanizmu pre stabilitu a 
opatreniach podmienenosti (prísny program hospodárskych a fiškálnych 
úprav) sa budú prijímať na základe odporúčania Komisie po konzultáciách 
s Parlamentom a Komisia bude zodpovedná za zabezpečenie úplného 
dodržiavania týchto opatrení a za preventívne používanie mechanizmu, 
pričom bude pravidelne podávať správy Parlamentu,

– Komisia bude vykonávať všetky potrebné úlohy pri implementácii a 
monitorovaní trvalého mechanizmu a pri hodnotení finančnej situácie 
členských štátov, pričom bude pravidelne podávať správy Parlamentu,

– finančná pomoc v rámci tohto mechanizmu bude podliehať prísnej analýze 
a programu hospodárskeho a finančného oživenia; členské štáty, ktorých 
menou je euro, budú pri rozhodovaní o poskytnutí finančnej pomoci konať 
na základe hodnotenia Komisie, Európskej centrálnej banky a v rozsahu, v 
akom to dovoľujú jeho právomoci, hodnoteniu Medzinárodného menového 
fondu,

– sekretariát trvalého mechanizmu pre stabilitu bude poskytovať Komisia;

10. pripomína, že budúci mechanizmus pre stabilitu by mal čo najviac využívať inštitúcie 
Únie, napríklad v súvislosti s vykonávaním administratívnych úloh, keďže tým sa dá 
vyhnúť dvojitým štruktúram, ktoré by z dlhodobého hľadiska ohrozovali európsku 
integráciu;

11. trvá na tom, že súlad členských štátov s hospodárskymi usmerneniami stanovenými 
Komisiou a s podmienkami zavedenými mechanizmom pre stabilitu, musí posudzovať 
Parlament, ktorý bude plne uznávať rozpočet a kontrolné práva každého národného 
parlamentu podľa ústavného rámca každého zúčastneného členského štátu;

12. súhlasí so zámerom Komisie „zabezpečiť konzistenciu medzi budúcim mechanizmom a 
správou ekonomických záležitostí Únie, a to najmä v eurozóne, pričom sa budú 
rešpektovať právomoci prenesené na Úniu a jej inštitúcie prostredníctvom zmluvy“;

13. zdôrazňuje, že návrhom rozhodnutia Európskej rady v znení zmien a doplnení sa 
nezvýšia právomoci Únie, ktoré zostanú na úrovni zjednodušeného revízneho postupu 
podľa zmluvy; poznamenáva však, že týmto rozhodnutím sa nemôžu znížiť právomoci 
inštitúcií Únie v oblasti hospodárskej a menovej politiky a menovej politiky členských 
štátov, ktorých menou je euro, a v žiadnom prípade nemôže predurčovať správne 
uplatňovanie právnych predpisov Únie, a to najmä článkov 122 a 143 Zmluvy o 
fungovaní EÚ, a acquis Únie;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
centrálnej banke ako stanovisko Európskeho parlamentu podľa druhého pododseku 
článku 48 ods. 6 Zmluvy o EÚ.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh rozhodnutia Európskej rady

Článok 136 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, bod b a (nový)

„na základe odporúčania Komisie a po konzultáciách s Európskym parlamentom môže 
Rada stanoviť, že členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre 
stabilitu, ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability 
eurozóny ako celku. O pridelení požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu sa 
rozhodne na základe návrhu Európskej komisie a podľa prísnych kritérií podmienenosti v 
súlade so zásadami a cieľmi Únie.

Európsky parlament a Rada stanovia zásady a všeobecné podmienky podmienenosti 
finančnej pomoci v rámci mechanizmu a jeho kontroly v súlade s postupom uvedeným v 
článku 121 ods. 6.“
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14.2.2011

STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

pre Výbor pre ústavné veci

k návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých 
menou je euro
(00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))

Spoluspravodajcovia: Jean-Paul Gauzès a Edward Scicluna

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Článok 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej 
únii (Zmluva o EÚ) umožňuje Európskej 
rade, aby po porade s Európskym 
parlamentom, Komisiou a v určitých 
prípadoch s Európskou centrálnou bankou 
jednomyseľne prijala rozhodnutie, ktorým 
sa menia a dopĺňajú všetky alebo niektoré 
ustanovenia tretej časti Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Takéto 
rozhodnutie nesmie rozšíriť právomoci 
prenesené v zmluvách na Úniu a nadobúda 
účinnosť, až keď ho následne schvália 
členské štáty v súlade so svojimi 
príslušnými ústavnými požiadavkami.

1. Článok 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej 
únii (Zmluva o EÚ) umožňuje Európskej 
rade, aby po porade s Európskym 
parlamentom, Komisiou a v určitých 
prípadoch s Európskou centrálnou bankou 
jednomyseľne prijala rozhodnutie, ktorým 
sa menia a dopĺňajú všetky alebo niektoré 
ustanovenia tretej časti Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Takéto 
rozhodnutie nesmie rozšíriť právomoci 
prenesené v zmluvách na Úniu a nadobúda 
účinnosť, až keď ho následne schvália 
všetky členské štáty EÚ v súlade so svojimi 
príslušnými ústavnými požiadavkami.



PR\856737SK.doc 11/20 PE458.618v01-00

SK

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, ktoré členské štáty Európskej 
únie budú musieť schváliť navrhovanú zmenu zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Na svojom zasadnutí zo 16. decembra 
2010 Európska rada tiež odsúhlasila, že 
členské štáty, ktorých menou nie je euro, 
môžu rozhodnúť o svojej účasti na 
činnostiach vykonávaných mechanizmom 
na báze ad hoc.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z 
decembra 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Mechanizmus pre stabilitu bude 
predstavovať nástroj potrebný na riešenie 
takých prípadov rizika pre finančnú 
stabilitu eurozóny ako celku, aké nastali v 
roku 2010, a pomôže tak zachovať 
ekonomickú a finančnú stabilitu Únie ako 
takej. Európska rada sa na zasadnutí  16. 
decembra 2010 dohodla, že vzhľadom na 
to, že tento mechanizmus je určený na 
zabezpečenie finančnej stability eurozóny 
ako celku, článok 122 ods. 2 ZFEÚ už 
nebude na tento účel potrebný. Hlavy 
štátov a predsedovia vlád sa preto zhodli, 
že sa na tento účel nebude používať.

4. Mechanizmus pre stabilitu bude 
predstavovať nástroj potrebný na riešenie 
takých prípadov rizika pre finančnú 
stabilitu eurozóny, zloženej z členských 
štátov, ktorých menou je euro, aké nastali 
v roku 2010, a pomôže zachovať 
ekonomickú a finančnú stabilitu Únie ako 
takej. Európska rada sa na zasadnutí zo16. 
decembra 2010 dohodla, že vzhľadom na 
to, že tento mechanizmus je určený na 
zabezpečenie finančnej stability eurozóny 
ako celku, článok 122 ods. 2 ZFEÚ už 
nebude na tento účel potrebný od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto 
rozhodnutia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 a. Mechanizmus pre stabilitu doplní 
doplnkové opatrenia používané na 
znižovanie rizík finančnej stability vrátane 
posilňovania preventívnych a nápravných 
opatrení Paktu o stabilite a raste, 
silnejšieho dohľadu nad vnútroštátnymi 
rozpočtami a používania nových postupov
pre makroekonomické nerovnováhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 b. Členské štáty, najmä tie, ktorých 
menou je euro, musia spolupracovať v 
duchu solidarity, aby vyriešili problémy 
súvisiace so strednodobou a dlhodobou 
konkurencieschopnosťou a 
makroekonomickými nerovnováhami
medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 c. Komisia by mala v podobe návrhu na 
prijatie podľa riadneho legislatívneho 
postupu vypracovať podrobný súbor 
pravidiel stanovujúcich spôsob riadenia a 
činnosti mechanizmu pre stabilitu a 
spresniť, ktoré nástroje by sa mali
používať v rámci jej rozsahu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 d. Komisia by mala preskúmať aj na iné 
mechanizmy, aby zabezpečila finančnú 
stabilitu eurozóny, a prijať potrebné 
legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 e. Komisia by mala preskúmať potenciál 
budúceho systému euroobligácií ako 
dodatočného mechanizmu na zachovanie 
stability eurozóny, a najmä by sa mala 
zaoberať podmienkami, za ktorých bude 
tento systém výhodný pre všetky 
zúčastnené členské štáty a eurozónu ako 
celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4 f. Kríza zdôraznila potrebu zrýchliť 
vyvážený, udržateľný a plnohodnotný 
proces hospodárskej konvergencie a 
koordinácie politiky presahujúci súčasný 
rámec, a tým prispieť k posilneniu metódy 
Únie. Vzhľadom na to by mala každá 
ďalšia revízia Zmluvy o fungovaní EÚ 
podľa riadneho postupu obsahovať 
návrhy zamerané na zabezpečenie 
integrácie a implementácie ustanovení 
týkajúcich sa zriadenia a fungovania 
mechanizmu pre stabilitu v rámci metódy 
Únie.



PE458.618v01-00 14/20 PR\856737SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 1 

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do článku 136 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa  dopĺňa tento odsek:

Do článku 136 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
EÚ sa dopĺňa tento bod:

„3. Členské štáty, ktorých menou je euro, 
môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, 
ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch 
aktivovať na zabezpečenie stability 
eurozóny ako celku. Poskytnutie 
akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci 
v rámci mechanizmu bude podliehať 
prísnej podmienenosti.“

„c) vytvoriť trvalý mechanizmus pre 
stabilitu na zabezpečenie stability eurozóny 
zloženej z členských štátov, ktorých 
menou je euro. Členské štáty, ktorých 
menou nie je euro, môžu rozhodnúť o 
svojej účasti na mechanizme. Poskytnutie 
akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci 
v rámci mechanizmu bude podliehať 
prísnej podmienenosti v súlade so 
zásadami a cieľmi Únie, ako sú stanovené 
v Zmluve o EÚ a v tejto zmluve. Trvalý 
mechanizmus pre stabilitu je navrhnutý 
tak, aby posilnil rozpočtovú disciplínu a 
prispel k dlhodobej udržateľnosti 
verejných financií.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)

Návrh nariadenia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1 a
V článku 136 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
EÚ sa prvý pododsek nahrádza takto:
„Na hlasovaní o opatreniach uvedených 
v bodoch a) a b) odseku 1 sa zúčastňujú 
len členovia Rady zastupujúci členské 
štáty, ktorých menou je euro. Čo sa týka 
bodu c) odseku 1, na hlasovaní sa 
zúčastňujú len členovia Rady zastupujúci 
členské štáty, ktorých menou je 
euro, a zástupcovia členských štátov, ktoré 
sa zúčastňujú trvalého mechanizmu pre
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stabilitu a prispievajú doň.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Európskou radou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty bezodkladne oznámia 
generálnemu tajomníkovi Rady ukončenie 
postupov na schválenie tohto rozhodnutia v 
súlade so svojimi príslušnými ústavnými 
požiadavkami.

Všetky členské štáty EÚ bezodkladne 
oznámia generálnemu tajomníkovi Rady 
ukončenie postupov na schválenie tohto 
rozhodnutia v súlade so svojimi 
príslušnými ústavnými požiadavkami.

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa objasňuje, ktoré členské štáty Európskej 
únie oznamujú generálnemu tajomníkovi Rady dokončenie postupov na schválenie tohto 
rozhodnutia.
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LIST PÁNA LAMASSOUREA, PREDSEDU VÝBORU PRE ROZPOČET, PÁNOVI 
CASINIMU, PREDSEDOVI VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

Výbor pre rozpočet, predseda

Ref. č.: D(2011) 8060

Pán C. Casini
303128     18.02.2011 Predseda Výboru pre

ústavné veci 
ASP09E205 Brusel

Vážený pán Casini,

Na svojom poslednom zasadnutí zo 7. februára mal Výbor pre rozpočet príležitosť 
prediskutovať návrh úpravy (pridanie nového odseku 3) článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ 
prostredníctvom zjednodušeného postupu podľa ustanovení článku 48 ods. 6 Zmluvy o EÚ, 
o ktorom sa v súčasnosti diskutuje vo Výbore pre ústavné veci, a to za prítomnosti Vašich 
dvoch spoluspravodajcov, pána Elmara Broka a pána Roberta Gualtieriho. Po diskusii sa 
výbor rozhodol zaslať stanovisko vyjadrené počas diskusie veľkou väčšinou členov 
prostredníctvom listu svojho predsedu.

Diskutovaný návrh sa týka úpravy článku 136 Zmluvy o fungovaní EÚ tak, aby sa umožnilo 
členským štátom, ktoré majú záujem, vytvoriť mechanizmus pre stabilitu pre eurozónu, ktorý 
sa má „v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku“.

Výbor pre rozpočet víta skutočnosť, že v zmluvách sa uznáva možnosť vytvorenia takého 
mechanizmu pre stabilitu. Znepokojuje ho však, že navrhované znenie dláždi cestu k 
vytvoreniu mechanizmu úplne mimo dosah Únie, či už prostredníctvom medzivládnych 
mechanizmov, alebo dokonca aj na základe súkromného práva, pričom európskym 
inštitúciám ako takým sa v ňom neprisudzuje žiadna úloha.

Výbor pre rozpočet sa domnieva, že účasťou Európskej únie sa zvýši dôveryhodnosť 
akéhokoľvek mechanizmu pre stabilitu, a to najmä z dôvodu možných zásahov, ktoré sa 
predpokladajú v rámci európskeho rozpočtu ako súčasť mechanizmu záruk, rovnako, ako je 
to v prípade súčasného EFSM. Nedávne skúsenosti tento predpoklad do veľkej miery 
potvrdzujú.

Na druhej strane je tiež zrejmé, že zásah európskych inštitúcií umožní väčšiu demokratickú 
kontrolu nad mechanizmom, a to najmä v podobe výkonu právomocí Európskeho 
parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu.

V tejto súvislosti považuje Výbor pre rozpočet za najdôležitejšie prisúdenie úloh európskym 
inštitúciám v rámci tohto mechanizmu, čím sa umožní určitý stupeň demokratickej kontroly 
nad riadením fondu. Okrem toho je potrebné zabezpečiť aj možnosť budúcej účasti inštitúcií 
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EÚ na mechanizme a zaviesť prepojenie na možné zásahy v rámci európskeho rozpočtu v 
systéme záruk.

Nakoniec chce Výbor pre rozpočet, vzhľadom na širokú prebiehajúcu diskusiu o správe 
ekonomických záležitostí, zdôrazniť, že aj keď súhlasí s tým, že je nevyhnutné posilniť 
mechanizmy presadzovania právnych predpisov v prípade nedodržiavania kritérií Paktu o 
stabilite a raste, domnieva sa, že k týmto sankciám by nemali patriť opatrenia týkajúce sa 
nástrojov na kontrolu výdavkov, ktoré sa predpokladajú v európskom rozpočte pri 
implementácii európskych politík, a to najmä preto, že sa odvodzujú od postupov 
realizovaných najmä v rámci medzivládnych mechanizmov.

S pozdravom

B-1047 Brusel � Tel.: +32 2 28 43454 � Fax: +32 2 28 49012 F-67070 
Štrasburg � Tel.: +33 3 88 1 72655 � Fax: +33 3 88 1 76951

Alain Lamassoure
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PÔVODNÝ POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH V ZNENÍ PÁNA 
GUALTIERIHO

ČLÁNOK 136 ZMLUVY 
O FUNGOVANÍ EÚ 
konsolidovaná verzia � 
Lisabonská zmluva

ČLÁNOK 136 ZMLUVY O 
FUNGOVANÍ EÚ 
upravený v návrhu 
rozhodnutia Rady 

ČLÁNOK 136 ZMLUVY O 
FUNGOVANÍ EÚ 
návrh úpravy (Gualtieri)

1. S cieľom prispieť k 
riadnemu fungovaniu 
hospodárskej a menovej 
únie a v súlade s 
príslušnými ustanoveniami 
zmlúv Rada prijíma v 
súlade s príslušným 
postupom spomedzi tých, 
ktoré sú uvedené v 
článkoch 121 a 126, s 
výnimkou postupu 
ustanoveného v článku 126 
ods. 14, osobitné opatrenia 
pre tie členské štáty, 
ktorých menou je euro:
a) na posilnenie 
koordinácie a dohľadu nad 
ich rozpočtovou 
disciplínou,
b) na vypracovanie 
usmernení pre 
hospodársku politiku pre 
tieto štáty, pričom 
zabezpečí, aby boli 
zlučiteľné s tými, ktoré 
boli prijaté pre celú Úniu, 
a aby sa zabezpečil dohľad 
nad nimi.

2. Na hlasovaní 
o opatreniach uvedených 
v odseku 1 sa zúčastňujú 
len členovia Rady 
zastupujúci členské štáty, 
ktorých menou je euro. 
Kvalifikovaná väčšina 
uvedených členov je 
vymedzená v súlade 
s článkom 238 ods. 3 
písm. a).

1. S cieľom prispieť k 
riadnemu fungovaniu 
hospodárskej a menovej únie 
a v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmlúv Rada 
prijíma v súlade s príslušným 
postupom spomedzi tých, 
ktoré sú uvedené v článkoch 
121 a 126, s výnimkou 
postupu ustanoveného v 
článku 126 ods. 14, osobitné 
opatrenia pre tie členské 
štáty, ktorých menou je euro:
a) na posilnenie koordinácie a 
dohľadu nad ich rozpočtovou 
disciplínou,
b) na vypracovanie usmernení 
pre hospodársku politiku pre 
tieto štáty, pričom zabezpečí, 
aby boli zlučiteľné s tými, 
ktoré boli prijaté pre celú 
Úniu, a aby sa zabezpečil 
dohľad nad nimi.

2. Na hlasovaní o opatreniach 
uvedených v odseku 1 sa 
zúčastňujú len členovia Rady 
zastupujúci členské štáty, 
ktorých menou je euro. 
Kvalifikovaná väčšina 
uvedených členov je 
vymedzená v súlade 
s článkom 238 ods. 3 
písm. a).

3. Členské štáty, ktorých 
menou je euro, môžu 
vytvoriť mechanizmus pre 
stabilitu, ktorý sa má v 
nevyhnutných prípadoch 

1. S cieľom prispieť k 
riadnemu fungovaniu 
hospodárskej a menovej únie
a v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zmlúv Rada 
prijíma v súlade s príslušným 
postupom spomedzi tých, 
ktoré sú uvedené v článkoch 
121 a 126, s výnimkou 
postupu ustanoveného v 
článku 126 ods. 14, osobitné 
opatrenia pre tie členské 
štáty, ktorých menou je euro:
a) na posilnenie koordinácie a 
dohľadu nad ich rozpočtovou 
disciplínou,
b) na vypracovanie usmernení 
pre hospodársku politiku pre 
tieto štáty, pričom zabezpečí, 
aby boli zlučiteľné s tými, 
ktoré boli prijaté pre celú 
Úniu, a aby sa zabezpečil 
dohľad nad nimi.
„c) na základe odporúčania 
Komisie a po konzultáciách s 
Európskym parlamentom 
môžu členské štáty, ktorých 
menou je euro, vytvoriť 
mechanizmus pre stabilitu, 
ktorý sa má v nevyhnutných 
prípadoch aktivovať na 
zabezpečenie stability 
eurozóny ako celku. 
Poskytnutie akejkoľvek 
požadovanej finančnej 
pomoci v rámci mechanizmu 
bude podliehať kritériám 
prísnej podmienenosti v 
súlade so zásadami a cieľmi 
Únie.“
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aktivovať na zabezpečenie 
stability eurozóny ako celku. 
Poskytnutie akejkoľvek 
požadovanej finančnej 
pomoci v rámci mechanizmu 
bude podliehať prísnej 
podmienenosti.

Európsky parlament a 
Rada stanovia zásady a 
všeobecné podmienky 
podmienenosti finančnej 
pomoci v rámci 
mechanizmu a jeho 
kontroly v súlade s 
postupom uvedeným v 
článku 121 ods. 6.

2. Na hlasovaní o opatreniach 
uvedených v odseku 1 sa 
zúčastňujú len členovia Rady 
zastupujúci členské štáty, 
ktorých menou je euro. 
Kvalifikovaná väčšina 
uvedených členov je 
vymedzená v súlade 
s článkom 238 ods. 3 
písm. a).


