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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že roční analýza růstu předložená Komisí dne 28. listopadu 2014 
vymezuje tři hlavní pilíře pro rok 2015 – koordinovanou podporu investic, obnovený 
závazek ke strukturálním reformám a úsilí o fiskální odpovědnost – a poprvé klade důraz 
na to, jak rozpočet EU přispívá k naplnění těchto pilířů;

B. vzhledem k tomu, že uplynulý semestr, v němž bylo přijato nařízení o zřízení Evropského 
fondu pro strategické investice, byly zahájeny operační programy v rámci Fondu 
soudržnosti, prostředky na závazky z období 2007–2013 nevyužité v roce 2014 byly 
přeneseny do roků 2015, 2016 a 2017 a bylo zvýšeno předběžné financování u Evropské 
iniciativy pro mládež, byl bohatý na rozpočtové kroky provedené ve snaze dosáhnout cílů 
stanovených v roční analýze růstu;

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak prokázal svou přidanou hodnotu, ukázaly se ovšem 
také meze společného politického postupu na evropské úrovni dané rozpočtem, který 
nemá skutečné vlastní zdroje, jehož výše je trvale pod 1 % HDP a který je svázán 
víceletým rámcem stanoveným na sedm let;

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s názvem „Dokončení evropské hospodářské a 
měnové unie“, lituje však nesouladu mezi stanoveným harmonogramem uskutečnění 
tohoto úkolu a naléhavostí řecké krize;

2. je potěšen opatřeními, která byla přijata s cílem zjednodušit a posílit evropský semestr: 
větším důrazem na priority, menším množstvím dokumentů a delším časem k jejich 
prodiskutování, rozšířenou politickou dimenzí a lepším zapojením vnitrostátních orgánů;

3. vítá návrhy ve věci posílení parlamentní kontroly, zejména návrh uzpůsobit struktury 
Evropské parlamentu specifičnosti jednotné měny;

4. nadšeně vítá výzvu k tomu, aby do primárního práva Unie byly začleněny mezivládní 
nástroje, jako je Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a 
Evropský mechanismus stability – byl by tak napraven deficit demokratické legitimity;

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž se rýsují 
obrysy možného evropského ministerstva financí; upozorňuje, že vydání bílé knihy na 
toto téma, které je ohlášeno na jaro 2017, se časově shoduje s revizí víceletého finančního 
rámce v polovině období; připomíná v tomto ohledu svůj požadavek, aby takové další 
financování nebo nový nástroj byly nedílnou součástí oblasti, která je předmětem 
rozpočtové kontroly Parlamentu, a byly financovány nad rámec stropů VFR na období 
2014–2020; opakuje rovněž, jak velkou důležitost přikládá vytvoření nového systému 
vlastních zdrojů, který by měl vést ke skutečné reformě financování Unie, aniž by se 
zvýšila daňová zátěž pro občany;

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje Evropský fond pro strategické investice, a 
zdůrazňuje roli, kterou hraje Parlament při minimalizaci přesunu prostředků z programu 
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Horizont 2020 a Nástroje pro propojení Evropy;

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat jeho 
uskutečňování co nejbedlivěji, zejména aby nedocházelo k jakémukoli tříštění 
investičních výdajů a ke zvyšování veřejného zadlužení.


