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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že výrazné zlepšení demokratické legitimity hospodářské a měnové unie 
(HMU) v institucionálním rámci Unie a v souladu s metodou Společenství je naprostou 
nezbytností; domnívá se, že právní předpisy založené na mezivládních smlouvách a 
uplatňované během krize oslabily demokratickou legitimitu HMU; vyzývá proto, aby byl 
Evropský mechanismus stability (ESM) co nejdříve začleněn do acquis EU s ohledem na 
to, že vnitřní předpisy Parlamentu poskytují dostatečný manévrovací prostor k 
případnému uspořádání specifických forem rozlišování na základě politické dohody v 
rámci politických skupin a mezi nimi, aby bylo dosaženo dostatečné kontroly HMU; 
vyzývá také, aby příslušná ustanovení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě byla 
začleněna  do právního rámce Evropské unie nejpozději do pěti let od jejího vstupu v 
platnost a po komplexním posouzení jejího provádění; 

2. v tomto ohledu se přiklání k vytvoření méně komplexní, účinnější a transparentnější 
správy ekonomických záležitostí, která bude z dlouhodobého hlediska zaměřená na hlubší 
integraci EU a zároveň bude nabízet střednědobá řešení umožňující eurozóně a Unii čelit 
stávajícím výzvám;

3. zdůrazňuje, že Euroskupina a eurosummit, které během finanční a hospodářské krize 
přijímaly důležitá rozhodnutí v oblasti HMU, jsou neformálními konfiguracemi Rady pro 
hospodářské a finanční věci a Evropské rady, a jejich rozhodnutí jsou tudíž poznamenána 
nedostatkem demokratické legitimity;

4. vyzývá k uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Komisí a 
Radou, která Parlamentu umožní kontrolovat jednotlivé etapy evropského semestru s tím, 
že začít by se mělo roční analýzou růstu;

5. domnívá se, že je třeba pečlivě přezkoumat provádění hospodářského dialogu s cílem 
zaručit adekvátní parlamentní kontrolu ve všech fázích procesu (Pakt o stabilitě a růstu a 
postup při makroekonomické nerovnováze);

6. vítá zavedení meziparlamentní konference o správě hospodářských a finančních záležitostí 
Evropské unie; upozorňuje nicméně na její omezení, pokud jde o posilování odpovědnosti 
rozhodovacích orgánů; domnívá se, že v oblasti HMU musí být parlamentní kontrola 
rozdělena mezi vnitrostátní a evropskou úroveň, a trvá na tom, že odpovědnost je třeba 
přijmout na úrovni, na které jsou přijímána nebo prováděna rozhodnutí, přičemž 
vnitrostátní parlamenty dohlížejí na vnitrostátní vlády a Evropský parlament na evropskou 
výkonnou moc; domnívá se, že to je jediný způsob, jak zajistit zvýšenou vlastní 
odpovědnost při rozhodování; domnívá se, že této posílené legitimity je možné dosáhnout 
tím, že vnitrostátní parlamenty přijmou vnitrostátní programy reforem a případná 
konvergenční partnerství a že budou přijaty široké evropské politické směry ve formě 
konvergenčních zásad, nový právní akt EU, který stanoví velmi omezený počet priorit 
platných pro určené období, jež se použijí zejména při přijímání roční analýzy růstu a 
doporučení pro jednotlivé země; zdůrazňuje, že taková spolupráce by neměla být 
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považována za vytvoření nového smíšeného parlamentního orgánu, který by byl 
z demokratického a ústavního hlediska neefektivní a nelegitimní; 

7. vyjadřuje politování nad tím, že vnitrostátní parlamenty nemají dostatečnou kapacitu 
kontrolovat a ovlivňovat činnost svých vlád v EU;  je toho názoru, že vnitrostátní 
parlamenty by se měly aktivněji účastnit tvorby politik tím, že budou kontrolovat a 
ovlivňovat postoje svých vlád předtím, než jsou předloženy Komisi.

8. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat právní rámec pro programy podpory, aby se zajistilo, 
že za přijímání veškerých rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a bude se na nich plně 
podílet Parlament, čímž se zajistí plná demokratická legitimita a vlastní odpovědnost; 
vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně podávala zprávy o relevantních rozhodnutích, 
která přijala při ověřování provádění programů členských států; zdůrazňuje, že Parlament 
by měl bezodkladně navázat na své usnesení ze dne 13. března 2014 o vyšetřovací zprávě 
o úloze a operacích „trojky“ (ECB, Komise a MMF) s ohledem na země zapojené do 
programu eurozóny1, a připravit nové, samostatné usnesení věnované pouze této otázce, 
které by vycházelo z první vyšetřovací zprávy a stavělo na ní; 

9. domnívá se, že k zajištění dlouhodobé udržitelnosti vnitrostátních veřejných financí je 
nanejvýš důležité, aby Komise kontrolovala kvalitu veřejných financí a zejména aby 
zjišťovala, zda jsou vnitrostátní rozpočty orientované na budoucnost, a to tak, že společně 
s Eurostatem určí a bude podporovat investiční výdaje ve větší míře než spotřební výdaje; 

10. domnívá se, že „skutečná HMU“ nemůže být pouze systémem pravidel, nýbrž vyžaduje 
rozpočtovou kapacitu, jež by byla součástí rozpočtu EU a vycházela ze specifických 
vlastních zdrojů, podporovala udržitelný růst a sociální soudržnost a řešila strukturální 
rozdíly a finanční krizové situace, které přímo souvisejí s měnovou unií a případnými 
nezbytnými strukturálními reformami; 

11. domnívá se, že je třeba vzít v úvahu sociální rozměr HMU, a připomíná, že článek 9 
SFEU uvádí, že „při vymezování a provádění svých politik a činností přihlíží Unie k 
požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené 
sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení ....“; dále připomíná, že článek 3 SEU 
stanoví, že „Unie [má být založena na] vysoce konkurenceschopném sociálně tržním 
hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku“;  domnívá se, 
že podle zásady lidské důstojnosti zakotvené ve Smlouvě by se nemělo plýtvat lidskými 
zdroji a tyto zdroje by měly být považovány za klíčovou součást konkurenceschopnosti; 
vyzývá k tomu, aby se v rámci hierarchie norem přistupovalo k sociálním právům a 
svobodám na vnitřním trhu rovnocenným způsobem;

12. žádá, aby předsedové všech čtyř orgánů předložili ambiciózní plán obsahující nezbytný 
legislativní a institucionální postup k vytvoření co nejlepší budoucnosti pro eurozónu, EU 
a jejich občany; zdůrazňuje, že Parlament musí hrát plnohodnotnou úlohu v 
nadcházejících diskusích a rozhodnutích prostřednictvím usnesení přijatého na plenárním 
zasedání, jež bude základem pro příspěvek předsedy k příslušnému plánu, jak je uvedeno 
v pozn. pod čarou 1 analytické zprávy ze dne 12. února 2015 připravené pro neformální 
Evropskou radu (Příprava dalších kroků pro lepší správu ekonomických záležitostí v 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0239.
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eurzóně):  „Předseda Komise dal během příprav zprávy najevo svůj záměr navázat ve 
svých úvahách na příspěvek předsedy Evropského parlamentu“;

13. domnívá se, že skutečná HMU vyžaduje posílení právního státu, jak je uvedeno v článku 2 
SEU; domnívá se, že právní stát je definován jako institucionální systém, v němž veřejná 
moc podléhá zákonům a rovnost právních subjektů je zaručena nezávislými právními 
řády; domnívá se, že tato otázka by měla být jednou z priorit, která se bude řešit v rámci 
zprávy nazvané „Možný vývoj a změny stávajícího institucionálního rámce Evropské 
unie“, a že by měla zahrnovat řízení o nesplnění povinnosti a žaloby na neplatnost proti 
rozhodnutím Komise a Rady; domnívá se, že zapojení Soudního dvora Evropské unie 
(ESD) by zejména mohlo představovat záruku, že pravidla budou uplatňována jednotně 
bez ohledu na velikost členského státu a budou chránit práva občanů a práva jejich 
organizací v zemích spadajících do tohoto programu; uvádí, že tato úloha Soudního dvora 
nepovede ke zpožďování postupů správy ekonomických záležitostí, protože tyto postupy 
nemají odkladný účinek.
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