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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že členské státy, které používají euro jak společnou měnu, musí nadále 
posilovat stabilitu, účinnost a demokratickou odpovědnost; 

2. konstatuje, že část úsilí vynakládaného na zvládnutí krize, například přijetí balíčku šesti 
právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí a vytvoření Evropského 
mechanismu stability (ESM), se dotýká pouze členských států eurozóny; 

3. vítá průběžné vytváření jednotného mechanismu dohledu, který by zahrnoval eurozónu 
a byl otevřený všem dalším členským státům EU;

4. poukazuje na to, že hospodářskou politiku některých členských států omezuje trojka, která 
však není náležitě odpovědným subjektem; 

5. vítá program Komise a vyzývá ji, aby v rámci postupu spolurozhodování předložila 
legislativní návrhy, jejichž cílem by bylo neprodlené zavedení tohoto programu;

6. poukazuje na to, že koncepce „smluvních ujednání“ vztahující se pouze na jednotlivé 
členské státy, jak je uvedeno v závěrech ze zasedání Evropské rady v prosinci 2012, může 
vytvářet právní nejistotu;

7. domnívá se, že činnost v oblasti vlastních zdrojů by měla být urychlena, stejně jako 
činnosti v oblasti pracovní mobility a v oblasti rozpočtu eurozóny, s cílem vytvořit 
z eurozóny optimální měnovou oblast;

8. zdůrazňuje, že čl. 3 odst. 4 SEU stanoví, že „Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, 
jejíž měnou je euro“, a Protokol č. 14 o Euroskupině uvádí, že „je nezbytné stanovit 
zvláštní ustanovení pro posílený dialog mezi členskými státy, jejichž měnou je euro, 
dokud se euro nestane měnou všech členských států Unie“; je toho názoru, že pokud by 
tento přechodný stav měl trvat, je třeba zavést v rámci Evropského parlamentu přiměřenou 
odpovědnost pro stávající eurozónu a pro členské státy, které se zavázaly, že se k ní 
připojí.


