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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré spoločne využívajú euro, potrebujú viac posilniť 
stabilitu, účinnosť a demokratickú zodpovednosť;

2. konštatuje, že niektoré snahy zmierniť krízu, ako prijatie balíka šiestich legislatívnych 
aktov o správe ekonomických záležitostí a vytvorenie Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu (EMS), sa týkajú iba členských štátov eurozóny;

3. víta pokračujúce vytváranie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý sa použije v eurozóne 
a bude prístupný všetkým členským štátom EÚ;

4. poukazuje na to, že hospodárske politiky niektorých členských štátov sú obmedzované 
Trojkou, ktorá však nenesie riadnu zodpovednosť;

5. víta koncepciu Komisie; vyzýva Komisiu, aby v rámci spolurozhodovacieho postupu 
pripravila legislatívne návrhy na jej urýchlenú realizáciu;

6. poukazuje na to, že koncept zmluvných dohôd platných iba pre jednotlivé členské štáty 
môže spôsobiť právnu neistotu, ako je uvedené v záveroch Európskej rady z decembra 
2012;

7. domnieva sa, že činnosti v oblasti vlastných zdrojov by sa mali urýchliť, ako aj činnosti 
týkajúce sa pracovnej mobility a rozpočtu eurozóny, aby sa z nej stala optimálna menová 
zóna;

8. zdôrazňuje, že článok 3 ods. 4 Zmluvy o EÚ stanovuje, že „Únia vytvorí hospodársku a 
menovú úniu, ktorej menou je euro“ a že protokol 14 týkajúci sa Euroskupiny 
predpokladá „[potrebu] upraviť osobitné ustanovenia pre posilnený dialóg medzi 
členskými štátmi, ktorých menou je euro, očakávajúc, že euro sa stane menou všetkých 
členských štátov“; ak by táto údajne prechodná situácia mala trvať ďalej, musí sa v rámci 
Európskeho parlamentu vytvoriť príslušná zodpovednosť za súčasnú eurozónu a členské 
štáty, ktoré si dali záväzok pristúpiť.


