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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám 
(závěrečná zpráva) (2010/2242(INI))

 Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 7. října 2009 o vytvoření zvláštního výboru pro 
finanční, hospodářskou a sociální krizi (CRIS), stanovení jeho působnosti, složení a 
funkčního období, které bylo přijato podle článku 184 jednacího řádu1,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 16. června 2010 prodloužit mandát výboru CRIS do 
31. července 2011,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. října 2010 o finanční, hospodářské a sociální krizi: 
doporučení k opatřením a vhodným iniciativám (přezkum v polovině období)2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o inovativním financování na 
celosvětové a evropské úrovni3,

– s ohledem na probíhající legislativní program Evropské unie, zejména s ohledem na 
změnu Smlouvy, správu ekonomických záležitostí, akt o jednotném trhu a energetické 
politiky,

– s ohledem na své závěry přijaté na základě návrhů zvláštního výboru pro politické výzvy a 
rozpočtové prostředky pro udržitelnou EU (SURE) o novém víceletém finančním rámci,

– s ohledem na příspěvky, které přednesly tyto komory vnitrostátních parlamentů: druhá 
komora rakouského parlamentu (Bundesrat), belgický senát a poslanecká sněmovna, 
Národní shromáždění Bulharska, Senát České republiky, dánský parlament (Folketinget), 
finský parlament (Eduskunta), Německý spolkový sněm (Bundestag), řecký parlament 
(Vouli Ton Ellinon), Národní shromáždění Maďarska, italská poslanecká sněmovna, 
lotyšský parlament (Saeima), litevský parlament (Seimas), Shromáždění Portugalské 
republiky, Národní shromáždění Slovinské republiky, švédský parlament (Riksdagen) a 
horní a dolní sněmovna parlamentu Spojeného království,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi (A7-
0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že sociální náklady krize jsou vysoké a míra zaměstnanosti v EU klesla 
o 1,8 %, v důsledku čehož je 23 milionů ekonomicky aktivních lidí nezaměstnaných 
(9,6% z celkového počtu), nezaměstnanost mladých lidí je 21 %, vyhlídky na zlepšení 
úrovně zaměstnanosti jsou nejisté a 17 % obyvatel EU hrozí chudoba,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2009)0025.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0376.
3 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0080.
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B. vzhledem k tomu, že změny na jižním pobřeží Středozemního moře lze chápat jako 
důsledek propojovoání ekonomik, a vzhledem k tomu, že nám připomínají hodnotu 
demokracie,

C. vzhledem k tomu, že od krachu společnosti Lehman Brothers uplynuly již tři roky, 
nicméně reforma finančního trhu stále nedosáhla svého cíle, kterým by mělo být 
financování dlouhodobých investičních potřeb a tvorba pracovních míst, a reforma správy 
ekonomických záležitostí nevyřešila dostatečně efektivně problém nerovnováhy na 
celosvětové a unijní úrovni,

D. vzhledem k tomu, že podle očekávání by měl růst produkce v průměrném ročním 
vyjádření klesnout přibližně o 4,8 % HDP a během příštích deseti let by měl být výrazně 
nižší než za posledních 20 let,

E. vzhledem k tomu, že krize odhalila nedostatek víry, důvěry a vize v rámci EU,

F. vzhledem k tomu, že usnesení Parlamentu ze dne 20. října 2010 jasně vyjadřuje, že nyní 
jsou potřeba jasné strategie, dlouhodobá politická rozhodnutí, která budou dohodnutá a 
financována společně a přinesou 27 členským státům přidanou hodnotu, a dále rozhodnutí 
přijatá politiky za občany a ve spolupráci s nimi,

I.  Evropská krize státního dluhu a eura, včetně společného vydávání státních 
dluhopisů a eurobondů

1. připomíná trojúhelník propojených citlivých oblastí, kdy finanční krize způsobila 
obrovský nárůst schodků veřejných financí, což mělo za následek napětí na trzích se 
státními dluhopisy;

2. zdůrazňuje, že snížení hodnocení státního dluhu Řecka, Irska, Portugalska a Španělska 
ratingovými agenturami vedlo k obrovské vlně spekulací a neochotě investorů 
podstupovat riziko, v důsledku čehož nastal na trhu v Řecku a Irsku nedostatek financí za 
udržitelné sazby, a proto jim byla poskytnuta finanční pomoc v rámci programů EU-
MMF;

3. konstatuje, že dvoustranný nebo vícestranný přístup členských států ohrožuje 
ekonomickou integraci, a vítá zásadu evropského semestru koordinace hospodářské 
politiky; 

4. vyzdvihuje skutečnost, že krize státního dluhu poukázala na rizika vnitroevropské 
nerovnováhy; zdůrazňuje, že EU musí reagovat jednotně, rozvíjet společnou evropskou 
fiskální politiku s dostatečným rozpočtem EU a zavést vhodná opatření v oblasti řízení 
krize a hospodářské a fiskální konvergence; 

5. oceňuje úsilí učiněné v oblasti konsolidace rozpočtů a strukturálních reforem vysoce 
zadluženými členskými státy; 

6. vyzývá k tomu, aby byla v rámci komplexního a jednotného balíčku reforem 
podporujících sociální začlenění a zaměřených na řešení základních příčin krize veřejného 
dluhu vytvořena evropská státní pokladna, čímž by byl posílen ekonomický pilíř HMU; 
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vyzývá dále k tomu, aby byla zavedena opatření zaměřená na odstranění nynější 
nedostatečné konkurenceschopnosti, v případě potřeby zavedením vhodných 
strukturálních reforem a vyváženými veřejnými výdaji; upozorňuje, že členské státy musí 
usilovat o návrat k udržitelným veřejným financím;

7. vyzývá, aby byly vydávány eurobondy umožňující integraci trhu, větší likviditu a nižší 
výpůjční náklady; upozorňuje, že eurobondy by společně s koordinovanými strukturálními 
reformami mohly podpořit dodržování Paktu o stabilitě a růstu, zvýšit stabilitu 
kapitálových trhů a podpořit myšlenku eura jakožto globálního „bezpečného přístavu“; 
připomíná, že pro společné vydávání eurobondů je nutné dále pokročit směrem ke 
společné hospodářské a fiskální politice a že eurobondy by měly být vydávány tak, aby to 
přineslo užitek všem zapojeným členským státům i eurozóně jako celku;

8. navrhuje proto, aby bylo vydávání eurobondů omezeno na míru dluhu ve výši 60 % HDP 
v rámci společné a nerozdílné odpovědnosti jakožto prioritního státního dluhu a aby 
s nimi byly spojeny pobídky ke snížení státního dluhu na tuto úroveň; navrhuje, aby 
prvořadým cílem eurobondů bylo snížit státní dluh a předcházet morálnímu riziku; 

9. konstatuje, že existuje politická shoda o přezkumu článku 125 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) s cílem přeměnit do roku 2013 dočasný systém evropského 
nástroje finanční stability na stálý evropský mechanismus stability; vyzývá k takové 
změně Smlouvy, která umožní přeměnit později tento mechanismus stability na evropskou 
dluhovou agenturu;

II. Nerovnováha a správa věcí veřejných v celosvětovém měřítku

10. připomíná, že k celosvětové nerovnováze nejvíce přispívají USA a Čína, a vyzývá Čínu 
k aktivní účasti na celosvětovém systému správy ekonomických záležitostí;

11. zdůrazňuje, že vyvážení celosvětové poptávky vyžaduje asymetrický přístup: země 
s velkými vnějšími přebytky (např. Čína) musí diverzifikovat hnací síly růstu a podpořit 
vnitřní poptávku a země s velkými deficity (např. USA) musí zvýšit domácí úspory a 
dokončit strukturální reformy;

12. podporuje skupinu G20 v úsilí regulovat trhy s komoditními deriváty; vyzývá Komisi, aby 
se zabývala kolísáním cen na zemědělských trzích a bojovala proti nadměrné spekulaci;

13. připomíná význam surovin pro Evropskou unii a dále důležitost zajištění dodávek potravin 
a stability cen potravin pro rozvojové země a s nimi související celosvětové inflační tlaky;

14. vyzývá k lepší regulaci swapů úvěrového selhání;

15. bere na vědomí tendenci směřování velkého objemu soukromých investic do rozvíjejících 
se ekonomik, neboť očekávaný příliv těchto investic v roce 2011 se blíží hodnotě 1 
bilionu USD; zdůrazňuje potřebu zabránit vytváření spekulativních bublin, a to kontrolou 
a dohledem nad globálními toky kapitálu s upřednostňováním makroekonomických cílů 
před finanční stabilitou;

16. bere na vědomí opětovnou koncentraci aktérů finančního trhu, jejímž příkladem je 
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sloučení burz Deutsche Börse a NYSE Euronext, a zdůrazňuje, že rizika spojená s novými 
spekulativními kroky vytvářejí nepříznivé podmínky pro dlouhodobé financování;

17. poukazuje na skutečnost, že EU má vyvážený běžný účet a nepřispívá k celosvětové 
nerovnováze, ale v případě nesprávné nápravy nerovnováhy znehodnocením amerického 
dolaru by byla tímto krokem výrazně zasažena; bere na vědomí, že EU musí úzce
koordinovat své politiky v oblasti obchodu a měnové nerovnováhy s USA s cílem vyhnout 
se náhlému znehodnocení dolaru;

18. zdůrazňuje, že má-li EU zlepšit své postavení globálního hráče, musí se zabývat řadou 
problémů, k nimž patří: slabý vnitřní růst a růst zaměstnanosti, rostoucí vnitřní 
nerovnováha způsobená prohlubováním vnitřního trhu a HMU, potíže s opětovným 
nabytím konkurenceschopnosti a vytvořením konvergence a nedostatek politické váhy na 
mezinárodní úrovni;

19. připomíná, že EU musí vystupovat jednotně a celosvětově podporovat demokracii, lidská 
práva, slušné pracovní podmínky, řádnou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj a 
spravedlivý obchod, přičemž se bude držet své vnitřní agendy a bude bojovat proti 
korupci, daňovým podvodům a daňovým rájům;

20. připomíná, že trvá na rozsáhlých reformách globální hospodářské a finanční správy, 
jejichž cílem bude podpora transparentnosti a zodpovědnosti a zajištění soudržnosti politik 
mezinárodních hospodářských a finančních institucí; vyzývá k začlenění 
brettonwoodských institucí do systému OSN, kde by měly spolupracovat se Světovou 
obchodní organizací a Mezinárodní organizací práce a se světovou organizací na ochranu 
životního prostředí, kterou je potřeba vytvořit;

21. vyzývá k přeměně skupiny G20, která představuje 85 % světového HDP, v novou Radu 
hospodářské bezpečnosti; vyzývá dále k reformě a větším finančním zdrojům MMF, čímž 
by byla posílena jeho role v hospodářském a finančním dohledu nad jeho členy, přičemž 
cílem by bylo vytvoření důvěryhodné bezpečnostní sítě k boji proti celosvětové 
nerovnováze;

22. volá po zavedení nových mechanismů finanční pomoci:

– reformovaný MMF by mohl být globálním věřitelem poslední instance a mohl by 
snižovat potřebu jednotlivých zemí akumulovat měnové rezervy, pokud by byla posílena 
jeho schopnost poskytovat krátkodobou likviditu a pevnější finanční bezpečnostní sítě;

– rozvojové cíle tisíciletí: nynější krize zdůraznila potřebu vytvořit pobídky pro finanční 
trh motivující k orientaci na dlouhodobé investice a (udržitelný) rozvoj; měla by být 
aktualizována a posílena finanční role vícestranných rozvojových bank při reakci na 
zvýšené požadavky financování ze strany rozvojových zemí; významná část příjmů z daně 
z finančních transakcí by měla být vyhrazena na financování rozvojových cílů tisíciletí;
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III.Důvody pro vytvoření nového měnového systému

23. připomíná, že měnová válka by mohla zvrátit veškeré úsilí ze strany občanů EU učiněné 
v reakci na potřebu snížit státní dluh a zapojit se do strukturálních reforem; připomíná, že 
pravidla mnohostranného obchodního systému (WTO) nepokrývají kapitálové toky a 
nejsou doplněna mnohostranným měnovým systémem;

24. bere na vědomí celosvětové znepokojení z fungování mezinárodního měnového systému a 
žádá, aby bylo v této věci dosaženo rychlého a výrazného pokroku; požaduje proto, aby 
byl vytvořen nový mezinárodní měnový systém zaměřený na systematickou a komplexní 
makroekonomickou spolupráci při udržitelném a vyváženém celosvětovém růstu; 

25. zdůrazňuje, že tento mezinárodní měnový systém by měl mimo jiné pokrývat tyto oblasti: 

– směnné kurzy: prvním krokem by mělo být provádění politik umožňujících postupné 
přizpůsobení směnných kurzů hospodářským a sociálním základům; 

– rezervní měna: bylo by potřeba reformovat mezinárodní systém rezerv, aby se 
zabránilo vytváření rezerv vedoucích k celosvětové nerovnováze; nynější mezinárodní 
systém rezerv založený na dolaru by mohl být postupně nahrazen mnohostranným 
systémem (koš měn zahrnující euro, zvláštní práva čerpání a měny klíčových rozvíjejících 
se trhů, jako je čínský jüan a brazilský real);

– kapitálové toky: mnohostranný systém pravidel by měl být přizpůsoben tak, aby 
usnadňoval dlouhodobé pohyby kapitálu, podporoval odliv kmenového kapitálu a 
předcházel rušivým vlivům na fragmentovaných trzích cenných papírů a zajistil 
transparentní, otevřené a plynulé fungování trhů se státními dluhopisy;

26. vyzývá dále k tomu, aby byla v dlouhodobém horizontu zvážena možnost vytvoření 
celosvětové rezervní měny na základě vývoje a transformace zvláštních práv čerpání a 
MMF;

IV. Zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti EU, provádění strategie EU 2020 
podporou inovací a dlouhodobých investic zaměřených na zaměstnanost a růst

Konkurenceschopnost, konvergence a strategie EU 2020

27. vyzývá, aby při definování obsahu evropského semestru byla maximálně a důsledně 
zohledněna strategie EU 2020 a všechny projevy vnitřní nerovnováhy EU;

28. zdůrazňuje, že úspěch strategie EU 2020 závisí na tom, jak si ji osvojí členské státy, 
vnitrostátní parlamenty a sociální partneři; připomíná význam intenzivního sociálního 
dialogu a kolektivního vyjednávání v rámci strategie EU 2020 a také podpory skutečného 
evropského sociálního dialogu o makroekonomických politikách a opatřeních;

29. zdůrazňuje, že fiskální konsolidace musí být provázena střednědobými a dlouhodobými 
cíli, jak je zmiňuje například strategie Evropa 2020, zejména v oblasti boje proti 
nezaměstnanosti a chudobě a také investic do infrastruktury a znalostní ekonomiky; 
konstatuje, že různé vnitrostátní politiky i politiky EU by měly poskytovat soudržnou 
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podporu strategii EU 2020 a že samotná rozpočtová disciplína problémy nevyřeší;

30. upozorňuje na problémy vyplývající z krize, k nimž patří obrovský útlum ekonomické 
aktivity a pokles tempa růstu způsobený výrazným zvýšením strukturální a dlouhodobé 
nezaměstnanosti, dále snížení míry veřejných a soukromých investic a také větší 
konkurence ze strany rozvíjejících se ekonomik;

31. uznává, že k překonání nynější nerovnováhy uvnitř EU bude potřeba diferencovaného 
přístupu a že hospodářská politika bude efektivní jen tehdy, pokud náležitě zohlední 
výchozí pozici jednotlivých ekonomik EU;

32. vyzývá k tomu, aby rozpočty členských států EU byly slučitelnější s rozpočtem EU a lépe 
se s ním doplňovaly; zastává názor, že příští víceletý finanční rámec se musí zaměřit na 
klíčové oblasti priorit strategie EU 2020 a jeho cílem by mělo být zvýšení úrovně výdajů 
EU zejména v souvislosti s financováním stěžejních iniciativ v těch oblastech, v nichž má 
EU společné kompetence s členskými státy, což může poskytnout velkou evropskou 
přidanou hodnotu; 

33. zdůrazňuje, že klíčovou roli v podpoře strategie EU 2020 musí hrát zemědělská politika i 
politika soudržnosti; domnívá se, že provádění strategie EU 2020 by mělo zahrnovat 
nejrůznější aspekty, jako je sladění rozpočtů jednotlivých členských států a EU, včetně 
SZP a Fondů soudržnosti, a to například tím, že zaručí spravedlivé přidělování zdrojů 
jednotlivým regionům, a dále výdajů na vzdělávání, inovace a výzkum a vývoj;

34. připomíná dále, že strategie EU 2020 bude důvěryhodná pouze v případě, že se bude 
opírat o adekvátní finanční prostředky, a proto podporuje:

– harmonizované závěry příštího víceletého finančního rámce a rozpočtu EU se 
zaměřením na politiky, které podporují dosažení cílů strategie EU 2020;

– přidělování financí EU na základě jejich ekonomické a sociální efektivity; prostředky 
nevyužité členskými státy by měly být přerozděleny na veřejné investice na úrovni EU na 
projekty v oblasti infrastruktury, vzdělávání, inovací, výzkumu a vývoje;

– poskytování odborné pomoci zaměřené na větší využívání prostředků a efektivní 
plnění investičních projektů;

– další rozvoj a optimální využití inovativních mechanismů financování; 

– opatření k zajištění dostupnosti výrazně většího objemu rizikového kapitálu spojeného 
s dlouhodobými investicemi; 

– opatření k zajištění snadnějšího přístupu k financování; 

– snadnější přístup k financování a méně byrokracie pro MSP; 

Energetické politiky a vnitřní trh

35. považuje vytvoření Evropského energetického společenství, zejména jeho vnějšího 
rozměru, a akt o jednotném trhu za klíčové politické iniciativy, které upevňují základy cílů 
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strategie EU 2020 a stěžejních iniciativ; zdůrazňuje, že krize jasně ukázala, jak je důležité 
posílit průmyslovou základnu a inovační potenciál EU usnadněním přístupu na trh a 
mobility na trhu a potíráním sociální a územní roztříštěnosti v celé EU;

36. připomíná, že přístup k energii a surovinám a jejich efektivní využívání přispívají ke 
konkurenceschopnosti EU; 

Migrace

37. zdůrazňuje, že velké revoluce v sousedních oblastech a demografické změny v EU 
vyžadují přijetí společné přistěhovalecké politiky; zdůrazňuje, že je třeba podporovat větší 
mobilitu pracovní síly zajištěním rovných pracovních a sociálních podmínek a práv všem 
pracovníkům a poskytnutím možnosti převodu sociálního zabezpečení a důchodových 
dávek;

MSP, inovace a výzkum a vývoj

38. doporučuje Komisi, aby prostřednictvím rizikového kapitálu nebo emisí akcií podporovala 
a usnadnila větší kapitálové financování pro malé a střední podniky a aby podporovala 
také menší závislost na půjčkách, zejména v případě začínajících firem zaměřených na 
oblast vyspělých technologií, které naléhavě potřebují kapitál na výzkum a vývoj;

39. naléhavě žádá, aby byla Evropské investiční bance/Evropskému investičnímu fondu 
(EIB/EIF) udělena vedoucí role v uvolňování prostředků pro MSP používáním 
jednodušších a přehlednějších postupů, tak aby MSP mohly snadno získat přístup na trh; 
doporučuje, aby EIB/EIF působily jako filtr zaměřený na vhodná prioritní odvětví v rámci 
strategie EU 2020 a jako poradce vybraných skupin MSP, který se bude účastnit diskusí 
s bankami a jejich týmy pro řízení rizik s cílem pomoci MSP získat dlouhodobé úvěry;

40. zdůrazňuje, že příští generace programů financování EU musí systematicky podporovat 
MSP na vnitřním trhu i v celosvětovém měřítku; 

Zdanění

41. zdůrazňuje, že HMU i vnitřní trh vyžadují větší posun směrem k harmonizaci daní; 
podporuje Komisi v úsilí bránit škodlivé daňové soutěži, vyhýbání se daňovým 
povinnostem či bránit daňovým podvodům a rájům, a to v EU i na mezinárodní úrovni, 
zlepšit systémy výběru daní a zavést společný konsolidovaný základ daně z příjmu 
právnických osob; vítá strategii pro DPH, kterou má představit Komise a jejímž cílem je 
najít systém neumožňující podvody;

42. domnívá se, že takový krok je zásadní právě v nynější situaci, kdy členské státy musí 
konsolidovat své rozpočty; upozorňuje, že daňová soutěž je přijatelná pouze v případě, že 
neohrožuje schopnost členských států získat z daní takové příjmy, které mohou oprávněně 
očekávat; 

43. domnívá se, že při přidělování prostředků EU by měla být zohledněna strategie členských 
států pro zdanění a jejich ochota spolupracovat v boji proti daňovým únikům a podporovat 
harmonizací daní;
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Zaměstnanost

44. zdůrazňuje, že předpokladem pro dosažení spravedlivého, zeleného a inteligentního růstu 
jsou nová pracovní místa a lepší pracovní místa, a proto vyzývá:

– k vytváření nových pracovních míst v odvětvích založených na inovacích, výzkumu a 
vývoji, jako je odvětví energetiky a ochrany životního prostředí; 

– k přijetí opatření zaměřeného na větší zapojení žen a starších pracovníků do 
pracovního trhu a snížení nezaměstnanosti mladých lidí;

– k rozvoji pracovních příležitostí a programů pro sociální začlenění nejzranitelnějších 
skupin;

– k vytváření udržitelných a vysoce kvalitních pracovních míst v odvětví zemědělství a 
ve venkovských oblastech, která budou poskytovat důstojný příjem; 

45. domnívá se, že je stále potřeba zabývat se problematikou správy a řízení podniků v 
souvislosti s pobídkami zaměřenými na dlouhodobé investice a vytváření pracovních míst; 
navrhuje, aby byla vypracována výroční zpráva hodnotící společenskou odpovědnost 
podniků s více než 250 zaměstnanci a obratem převyšujícím 50 milionů EUR;

Strategie v oblasti vzdělávání 

46. zdůrazňuje význam reformy vzdělávacích a školicích systémů, tak aby tyto systémy lépe 
poskytovaly studentům znalosti a dovednosti potřebné pro zajištění větší zaměstnanosti, 
produktivity, růstu a konkurenceschopnosti; upozorňuje, že do roku 2020 bude 85 % 
pracovních míst vyžadovat dovednosti na vysoké nebo střední úrovni a podíl pracovních 
míst vyžadujících nízkou kvalifikaci klesne na 15 %;

47. navrhuje vytvoření evropského projektu ve formě partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v oblasti celoživotního vzdělávání v evropském rámci, který využije programu 
Erasmus jako modelu pro koordinaci těchto forem partnerství na vnitrostátní a regionální 
úrovni; zastává názor, že takový projekt by měl zahrnovat seskupení univerzit, zástupců 
průmyslu, finančního trhu a malých a středních podniků a měl by pracovníkům, včetně 
zranitelných skupin osob, jako jsou ženy, mladí a starší pracovníci, sezónní pracovníci i 
přistěhovalci, poskytnout přístup k odborné přípravě zejména v oblasti přenositelných 
dovedností ve znalostní ekonomice; 

48. důrazně podporuje zvyšování počtu studentů v Evropě omezením překážek mobility, 
lepším propojením akademického a podnikatelského prostředí a podporou pozitivního 
postoje společnosti k podnikání; navrhuje, aby byl zaveden evropský systém stipendií 
v oblasti inovací, který bude přispívat k rozvoji znalostí a dovedností osob zaměstnaných 
v inovačních odvětvích a zároveň umožní vytváření sítí EU a navazování spolupráce;

49. podporuje výzvu Asociace evropských univerzit navýšit veřejné investice do 
vysokoškolského vzdělávání na 3 % HDP; domnívá se, že tento cíl vyžaduje, aby při 
posuzování Paktu o stabilitě a růstu bylo provedeno kvalitativní zhodnocení těchto výdajů;
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V. Přehodnocení role EU: přesah nad rámec evropské správy ekonomických záležitostí

50. zdůrazňuje, že Evropská unie se nachází na křižovatce: buď se členské státy rozhodnou 
spojit úsilí směřující k hlubší integraci, nebo je možné, že v důsledku stagnace na 
rozhodovací úrovni a rozdílů na ekonomické úrovni se EU rozpadne; 

51. vyzývá k větší politické jednotě, která umožní, aby orgány Unie měly výraznější roli při 
navrhování i koordinaci společných politik;

52. zdůrazňuje, že je nutné, aby správa ekonomických záležitostí se sbližujícími se 
hospodářskými, fiskálními a sociálními politikami byla organizována pomocí metody 
Společenství a řízena orgány Unie;

53. domnívá se, že prvním krokem správným směrem jsou nové právní předpisy o Evropské 
radě pro systémová rizika a tři evropské orgány dohledu, ale má za to, že je potřeba dále 
pracovat na tom, aby byl zajištěn přímý dohled na úrovni EU nad institucemi 
představujícími systémové riziko, jako jsou vysoce zadlužené subjekty; zdůrazňuje 
potřebu poskytnout novým agenturám lidské a finanční zdroje odpovídající jejich 
povinnostem; 

54. domnívá se, že vedle dohledu nad finanční stabilitou existuje potřeba dohledu zaměřeného 
na případné bubliny a na optimální přidělování kapitálu s ohledem na makroekonomické 
problémy a cíle a že nástrojem k tomuto účelu by měla být také daňová politika;

55. žádá Komisi, aby předložila návrhy na regulaci struktur finančního trhu, jejichž velikost 
může ohrozit schopnost regulačních orgánů odolávat jejich požadavkům a schopnost 
orgánů dohledu mít přehled o jejich činnosti; vyzývá Komisi, aby prozkoumala, zda je 
vhodné rozlišovat mezi investičními a vkladovými bankami;

56. zdůrazňuje, že řešení krize veřejného dluhu a zvýšení konkurenceschopnosti EU, 
sbližování a solidarita vyžadují posun pravomocí a výdajů směrem k Unii;

57. dochází k závěru, že je potřeba, aby EU učinila velký pokrok směrem k prohloubení 
politické unie a hospodářské integrace, odpovídající měnové unie se společným 
rozpočtem EU mezi 5 % a 10 % HDP Unie a odpovídajícímu snížení vnitrostátních 
rozpočtů, aby tak byla při nahrazení vnitrostátních politik (např. v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky, energetiky a dopravy, rozvojové spolupráce a výzkumu a vývoje) 
občanům zajištěna daňová neutralita;

58. zdůrazňuje, že je potřeba dosáhnout lepší rovnováhy mezi hospodářskou a sociální 
politikou, mimo jiné posílením a institucionalizováním funkce makroekonomického 
sociálního dialogu;

59. připomíná, že Evropská unie odvozuje svou legitimitu z demokratických hodnot, které 
představuje, z cílů, které sleduje, a ze svých pravomocí a nástrojů; domnívá se, že 
prohlubování evropské hospodářské integrace a zajištění stability v eurozóně a EU jako 
celku bude vyžadovat další změny v těchto oblastech: vnější zastoupení eurozóny, 
hlasování kvalifikovanou většinou ohledně zdanění právnických osob a boje proti 
daňovým únikům, společné vydávání státních dluhopisů a eurobondů, úvěruschopnost 
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EU, lepší rovnováha mezi hospodářskou a sociální politikou, vlastní zdroje rozpočtu EU a 
role vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu;

60. vyzývá k přeměně Smlouvy o Euratomu na Evropské energetické společenství s 
odpovědností za nové možnosti výroby energie, obnovitelné zdroje energie, energetickou 
účinnost, přenosové soustavy, skladovací zařízení a zajištění dodávek, jednání se třetími 
zeměmi a poskytování všeobecných služeb za přijatelné ceny; 

61. domnívá se, že vedle změn smluv zaměřených na mechanismus stability by tyto vzájemně 
propojené otázky měly být řešeny v rámci úmluvy v souladu s čl. 48 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii;

62. domnívá se, že pokud se tak nestane, bude nutné přejít k posílené spolupráci podle článku
329 Smlouvy o fungování EU, což eurozóně umožní fungovat demokraticky a efektivně;

63. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, předsedovi Evropské 
rady, předsedovi euroskupiny, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů, vládám a parlamentům členských států a sociálním partnerům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Funkční období a prodloužení funkčního období

Na základě rozhodnutí ze dne 7. října 2009 Evropský parlament vytvořil zvláštní výbor pro 
finanční, hospodářskou a sociální krizi (CRIS):

Evropský parlament dne 20. října 2010 přijal usnesení o finanční, hospodářské a sociální 
krizi: doporučení k opatřením a vhodným iniciativám na základě přezkumu v polovině období 
výboru CRIS, jenž jej přijal dne 29. září 2010.

Ukončení funkčního období zvláštního výboru uprostřed finanční, hospodářské a sociální 
nestability by však působilo dojmem, že Evropský parlament považuje krizi za vyřešenou, a 
přitom situace na finančních trzích nebyla zdaleka stabilizována a občané a podniky se stále 
potýkají s rostoucími hospodářskými a sociálními hrozbami. Finanční, hospodářská a sociální 
krize let 2007–2009 zásadním způsobem zpochybňovala existující systém řízení Hospodářské 
a měnové unie. Od založení EU se jednalo o nejzávažnější hospodářskou a sociální krizi, jíž 
byla EU svědkem, a tato krize představovala bezprecedentní a krutou hrozbu pro stabilitu eura 
se závažnými důsledky pro hospodářskou a sociální stabilitu a soudržnost v EU. V krajním 
případě byla zřejmě ohrožena dokonce samotná existence Hospodářské a měnové unie, vnitřní 
trh a sociální základna Evropské unie.

Tyto poznatky a problémy byly uvedeny v prozatímní zprávě. Dosavadní práce výboru CRIS 
nám umožnila krizi ve všech souvislostech plně pochopit, vyvodit závěry a vypracovat 
důležitá doporučení. Mezi naše klíčové priority patří aspekty týkající se veřejných investic a 
fiskální politiky a je potřeba, aby na poznatcích v této oblasti – pokud jde o rozpočet EU –
dále pracoval navržený zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro 
udržitelnou EU po roce 2013 (SURE).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo nutné, aby bylo prodlouženo funkční období 
zvláštního výboru CRIS, což umožní: 

- vypracovat doporučení pro udržitelný model růstu EU, která doplní doporučení výboru 
CRIS přijatá Evropským parlamentem. Tato doplňující doporučení by pak měla být 
zohledněna výše uvedeným zvláštním výborem pro politické výzvy a rozpočtové prostředky 
pro udržitelnou EU po roce 2013;

- vytvořit mechanismy a rozvíjet koordinované politiky zaměřené na ukončení krize státního 
dluhu v členských státech a zabránit jejímu opakování tím, že budou řešeny její příčiny a 
současně bude podpořen silný a udržitelný růst a zaměstnanost. Dále je potřeba pracovat na 
rozvoji životaschopného mechanismu EU pro řešení krize a definovat budoucí politickou 
strategii, která zahrnuje a propojuje reformu evropské správy ekonomických záležitostí, 
strategii EU 2020, fiskální politiku a rozpočtové dopady, finanční regulaci a dohled a také 
reformy globálního řízení a zastoupení Evropské unie v celosvětovém měřítku;
- rozvíjet úzkou spolupráci s vnitrostátními parlamenty, s nimiž je potřeba vést konzultace na 
základě zprávy přijaté v září 2010;
Evropský parlament se proto dne 16. června 2010 rozhodl prodloužit výboru CRIS funkční 
období do konce července 2011;
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Způsob činnosti a pracovní plán pro druhé funkční období

1. Doporučení zprávy o přezkumu v polovině období představují acquis a nebudou 
znovu projednávány:

Bezprostředně po přijetí zprávy o přezkumu v polovině období na zasedání výboru CRIS se 
koordinátoři tohoto výboru rozhodli považovat doporučení zprávy v polovině období za 
společnou dohodu a acquis, které by neměly znovu projednávány. 

Koordinátoři výboru CRIS se rozhodli zaměřit se v druhém funkčním období na šest 
klíčových témat a na výměnu názorů s vnitrostátními parlamenty a Evropskou komisí.

2. Zaměření na šest klíčových témat v rámci výměny názorů s Evropskou komisí:

Výbor projednal následujících šest klíčových témat formou výměny názorů na základě 
informačních dokumentů zpracovaných tematickou sekcí EP a Evropskou komisí:

1. evropská krize státního dluhu a eura, včetně společného vydávání státních dluhopisů 
a eurobondů, dne 20. ledna 2011;

2. nerovnováha a správa věcí veřejných v celosvětovém měřítku, dne 31. ledna 2011;
3. důvody pro vytvoření nového měnového systému, dne 31. ledna 2011;
4. zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti EU, provádění strategie EU 2020 

podporou inovací a dlouhodobých investic zaměřených na zaměstnanost a růst, dne 
10. února 2011; 

5. financování reálného hospodářství a Evropa přidané hodnoty, projektové dluhopisy a 
daň z finančních transakcí, dne 28. února 2011;

6. přehodnocení role EU: přesah nad rámec evropské správy ekonomických záležitostí, 
dne 28. února 2011;

Otevřené schůze koordinátorů a komisařů

Výbor CRIS dále uspořádal šest schůzí formou otevřených jednání koordinátorů a těchto 
komisařů: komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquin Almunia, komisař pro 
vnitřní trh a služby Michel Barnier, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům 
Algirdas Šemeta, komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani, komisař pro energetiku 
Günther Oettinger a komisař pro regionální politiku Johannes Hahn.

3. Prioritní oblast – výměna názorů s vnitrostátními parlamenty:

Výměna názorů s vnitrostátními parlamenty byla uskutečněna formou návštěv zástupců 
jednotlivých parlamentů ve výboru CRIS, návštěv několika členských států, formou 
dotazníku, který byl rozeslán vnitrostátním parlamentům a který se týkal problematiky krize, 
a také formou společné meziparlamentní schůze.
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Návštěvy zástupců vnitrostátních parlamentů a výborů pro vyšetřování finanční krize 
v Bruselu

 výměna názorů s panem Janem de Witem, předsedou Výboru pro vyšetřování 
finančního systému, Poslanecká sněmovna nizozemského parlamentu, dne 27. října 
2010;

 výměna názorů s panem Henrim Emmanuellim, předsedou Vyšetřovacího výboru pro 
mechanismy spekulace, které mají vliv na fungování ekonomiky, a s panem Jeanem-
Françoisem Mancelem, zpravodajem Národního shromáždění francouzského 
parlamentu, dne 26. ledna 2011;

 slyšení pana Phila Angelidese, předsedy americké komise pro vyšetřování finanční 
krize (FCIC), dne 11. dubna 2011;

Návštěvy vnitrostátních parlamentů

 návštěva Senátu Parlamentu České republiky v Praze, dne 5. ledna 2011;

 delegace do portugalského parlamentu (Assembleia da República) v Lisabonu, ve 
dnech 11.–12. ledna 2011;

 delegace do španělského parlamentu (Congreso de los Diputados y Senado) v 
Madridu, ve dnech 12.–13. ledna 2011;

 delegace do horní a dolní sněmovny parlamentu Spojeného království v Londýně, dne 
27. ledna;

 návštěva Německého spolkového sněmu (Deutcher Bundestag) v Berlíně, dne 8. února 
2011;

 delegace do řeckého parlamentu v Aténách, ve dnech 21.–22. dubna 2011;

Členové výboru CRIS se v Portugalsku, Španělsku, Spojeném království a Řecku setkali také 
se zástupci vlád, centrálních bank, průmyslu, malých a středních podniků a sociálních 
partnerů.

Společná meziparlamentní schůze se zástupci vnitrostátních parlamentů

Vrcholem druhého funkčního období byla společná meziparlamentní schůze dne 14. března 
2011 se zástupci vnitrostátních parlamentů na téma: „Investice do reálné ekonomiky: soubor 
nástrojů pro růst, inovace a soudržnost“:
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- „Evropská přidaná hodnota: strategické dlouhodobé investice EU pro růst a zaměstnanost“
Hlavní řečník: pan Thomas Mirow, předseda Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

- „Investice do hospodářství EU zajišťující splnění cílů strategie EU 2020“ 
Hlavní řečník pan Philipp Maystadt, předseda Evropské investiční banky.

Po schůzi následovala společná diskusní večeře výborů CRIS/ECON, na které vystoupil 
bývalý předseda Komise Jacques Delors.


