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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0038/2017 

Usnesení Evropského parlamentu o rozpočtové kapacitě pro eurozónu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a na Smlouvu o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. 

května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy 

eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. 

května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů 

rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států 

v eurozóně2, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. 

listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně3, 

– s ohledem na směrnici Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na 

rozpočtové rámce členských států4, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. 

listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně5, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. 

listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad 

stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských 

                                                 
1 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1. 
2 Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11. 
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1. 
4 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41. 
5 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8. 
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politik1, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1176/2011 ze dne 16. 

listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy2, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 

schodku3, 

– s ohledem na Smlouvu o Evropském mechanismu stability (ESM), 

– s ohledem na Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, 

– s ohledem na zprávu pěti předsedů ze dne 22. června 2015 nazvanou „Dokončení 

evropské hospodářské a měnové unie“, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že Smlouva Unii ukládá, že má posilovat udržitelný rozvoj na 

základě hospodářského růstu, směřovat k plné zaměstnanosti a sociálnímu pokroku a 

podporovat hospodářskou, sociální a regionální soudržnost a solidaritu mezi členskými 

státy; 

B. vzhledem k tomu, že evropská měnová unie (EMU) zablokovala vývoj v členských 

státech a je také důvodem, proč jsou tyto státy nyní v recesi a čelí deflaci a vysokým 

mírám nezaměstnanosti; 

C. vzhledem k tomu, že po vynucené konvergenci, která předcházela zavedení společné 

měny, se eurozóna potýkala se zvyšujícími se strukturálními divergencemi, které snížily 

její schopnost reagovat na otřesy; 

D. vzhledem k tomu, že jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni jsou předepisovány 

regulatorní úpravy a strukturální reformy, které zhoršily již tak obtížnou hospodářskou a 

sociální situaci; 

E. vzhledem k tomu, že jednotná měna od svého počátku působila tak, že zostřovala 

rozdíly mezi zeměmi se schodkem a zeměmi s přebytkem, což vedlo k neúnosné 

makroekonomické nerovnováze, zvláště pro mnoho okrajových zemí, což odráží 

skutečnost, že je pro jednotnou měnu strukturálně nemožné zajistit reálnou konvergenci 

a soudržnost v prostoru s jednotnou měnou, což má velmi daleko k optimálnímu stavu; 

F. vzhledem k tomu, že nedostatky HMU se ještě víc zhoršily vinou opatření, jako je 

balíček šesti legislativních návrhů a balíček dvou legislativních návrhů, zavedení 

evropského semestru a zřízení nových nástrojů, jako je Evropský mechanismus stability 

(ESM); 

                                                 
1 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12. 
2 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25. 
3 Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33. 
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G. vzhledem k tomu, že orgány EU a Unie jako celek žádným způsobem nezohlednily 

devastující účinky svých politických a ekonomických rozhodnutí na občany a malé a 

střední podniky v Evropě; 

H. vzhledem k tomu, že v posledních letech dramaticky poklesla důvěra evropských 

občanů k projektům EU; 

I. vzhledem k tomu, že veškeré úsilí vynaložené v posledních desetiletích s cílem 

dosáhnout větší fiskální a politické integrace v eurozóně bylo bezvýsledné;   

J. vzhledem k tomu, že v současném rámci správy ekonomických záležitostí převládají 

nadnárodní technokratické subjekty a mezivládní struktury velkých států EU, a 

vzhledem k tomu, že se tak narušuje svrchované právo členských států demokraticky si 

zvolit hospodářskou a sociální politiku, již považují za vhodnou, což významně oslabuje 

politickou legitimitu přijímaných rozhodnutí; 

1. zdůrazňuje, že chybná koncepce hospodářské a měnové unie, bez nezbytných podmínek 

optimální měnové oblasti vyvolala a podpořila v eurozóně neudržitelnou 

makroekonomickou nerovnováhu a rozdíly, což vedlo k vytvoření nadměrných 

přebytků a odpovídajících schodků běžného účtu; zdůrazňuje politickou neudržitelnost 

uspořádání Evropské měnové unie, jak ukazují četná porušení jejího právního rámce; 

zdůrazňuje, že euro zapůsobilo jako nejvíce rozdělující faktor evropské integrace od 

dob druhé světové války; 

2. zdůrazňuje, že jednotná měna měla asymetrický a destruktivní dopad na slabší 

ekonomiky, které byly nuceny se obtížně přizpůsobovat interní devalvaci kvůli měně, 

která je ve vztahu k jejich ekonomikám nadhodnocená, zatímco silnější ekonomiky 

eurozóny zvyšují svůj vývoz a hromadí značné a přetrvávající vnější přebytky;  

3. poukazuje na to, že krize prokázala, že společná „univerzální“ měnová politika nemůže 

řešit asymetrické šoky v eurozóně a že neschopnost nechat měny kolísat přesouvá zátěž 

přizpůsobení se na slabší ekonomiky eurozóny, které jsou nuceny provádět ty 

nejbolestnější vnitřní devalvace, aby obnovily konkurenceschopnost; 

4. připomíná, že EMU je omezena na rigidní systém pevných směnných kursů a 

neudržitelných rozpočtových pravidel; vyjadřuje politování nad tím, že po dlouhém a 

obtížném období nominální úpravy by mělo být jasné, že jakákoli reforma struktury 

EMU, která se provádí zaváděním politik úsporných opatření a strukturálních reforem, 

by postihla všechny členy eurozóny; 

5. konstatuje, že stávající rámec pro správu ekonomických záležitostí v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu společně s balíčky šesti a dvou právních aktů a rozpočtovým paktem 

zbytečně omezují hlavní prostor fiskální politiky členských států eurozóny a zbavují tak 

tyto státy hlavních makroekonomických nástrojů v kontextu poklesu poptávky a 

neúčinné měnové politiky; 

6. zdůrazňuje, že stávající mechanismy a nástroje koordinace zbytečně připravují členské 

státy o možnost demokraticky si zvolit hospodářskou politiku, která se jeví jako nutná 

a odpovídající jejich konkrétní situaci;  



 

AM\1117428CS.docx  PE598.500v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby přestala zavádět úsporná opatření a umožnila členským 

státům provádět hospodářskou politiku, již potřebují, aby v rámci respektování 

ekonomické svrchovanosti bojovaly proti rekordně vysoké nezaměstnanosti, chudobě 

a sociálně-ekonomickým rozdílům; 

8. konstatuje, že nekonvenční opatření v oblasti měnové politiky, která ECB zavedla po 

krizi, neměla předpokládaný účinek; připomíná, že obrovský objem likvidity vložený do 

trhů zůstal uzavřen ve finančním systému a banky jej použily ke spekulativním účelům 

spíše než na financování a podporu reálné ekonomiky; konstatuje, že bezprecedentní 

likvidita může mít v průběhu času škodlivý dopad na strukturu výroby; 

9. zdůrazňuje, že by současné smlouvy a nástroje umožnily pouze některé z nezbytných 

kroků směrem k udržitelnějšímu a demokratičtějšímu rámci, a zdůrazňuje, že je 

nezbytná revize Smluv s cílem řešit strukturální nedostatky institucionální koncepce 

EMU; 

10. se znepokojením konstatuje, že stávající institucionální debata o opatřeních, která jsou 

zapotřebí k dalšímu prohloubení koordinace politik v návaznosti na zprávu pěti 

předsedů, stále vychází z dogmatických přesvědčení, a sice z nezpochybnitelnosti 

jednotné měny a návrhů politik, které v otázkách podpory hospodářského růstu, 

zaměstnanosti a sbližování v eurozóně zcela jasně selhaly, a tak prodloužily vleklou 

hospodářskou a sociální krizi a urychlily rozdrobení EU; 

11. upozorňuje na skutečnost, že unie kapitálových trhů by učinila finanční systém EU 

složitějším a posílila jeho propojenost, čímž by narušila finanční stabilitu; 

12. vyjadřuje obavy týkající se nepříznivých důsledků, které může bankovní unie zapříčinit;  

upozorňuje na skutečnost, že se prokázalo, že současný jednotný rámec dohledu klade 

příliš silný důraz na řešení úvěrových rizik a zcela přitom ignoruje finanční systémová 

rizika; je přesvědčen, že pravidla rekapitalizace by měla být zrušena v těch členských 

státech, kde je jejich uplatňování v rozporu s ochranou úspor zaručenou ústavami těchto 

států a že by naopak jejich bankovní systémy měly být podpořeny vnitrostátními 

centrálními bankami, které hrají úlohu věřitele poslední instance;  upozorňuje na 

skutečnost, že navrhované mechanismy ozdravných postupů a řešení problémů, jako 

jsou mechanismy překlenovacího financování a Jednotný fond pro řešení krizí, 

nepředstavují odpovídající a věrohodné nástroje pro řešení problémů evropských bank; 

domnívá se proto, že se bankovní unii nepodařilo posílit stabilitu bankovního odvětví;   

13. domnívá se, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) se ukázal jako nástroj 

nedostatečný k zaplnění velké investiční mezery v EU a k podpoře zotavení se z krize; 

lituje použití partnerství veřejného a soukromého sektoru a přílišného důrazu na 

rozsáhlé infrastrukturní projekty, jež mají vážný dopad na životní prostředí a postrádají 

přidanou hodnotu;  

14. domnívá se, že euro ve vztahu ke stabilitě, konvergenci, růstu a zaměstnanosti 

nenaplnilo očekávání; konstatuje, že jakýkoli pokus o dosažení tohoto cíle 

prostřednictvím fiskálních kapacit by byl účinný jen tehdy, pokud by byl stabilizační a 

vyrovnávací mechanismus založen na přesunech významných prostředků ze zemí s 

přebytkem do skomírajících hospodářských oblastí;   je přesvědčen, že takový 
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mechanismus by politicky ani technicky nešlo vytvořit, a odmítá proto jakýkoli pokus o 

vybudování fiskální kapacity;  

15. konstatuje, že aby bylo možné účinným způsobem srovnat nevyváženost a vstřebat 

symetrické a asymetrické otřesy v HMU, musel by být objem těchto prostředků tak 

velký, že by to bylo z politického a finančního hlediska nerealistické;  

16. upozorňuje na to, že veškeré doposud vyvinuté úsilí o vytvoření udržitelnější měnové 

unie vyšlo naprázdno, přičemž systém převodů založený na solidaritě a sdílení rizik 

není součástí politického programu týkajícího se budoucnosti EU; vyzývá proto k tomu, 

aby byla pozornost zaměřena na prozkoumání alternativních řešení;  

17. je vážně znepokojen návrhy na posílení měnové unie, které byly v současnosti 

předloženy a které se zakládají na zavádění strukturálních reforem a rozpočtové 

konsolidace v zemích vykazujících schodek; zdůrazňuje, že další ztráty hospodářské 

suverenity by jen zhoršily hospodářské, politické a sociální problémy místo toho, aby 

přinesly skutečné řešení v otázce stability eurozóny; 

18. rozhodně odmítá plán na zřízení funkce ministra financí a správce eurozóny v rámci 

Komise, neboť by se na ni nevztahovala žádná demokratická kontrola a postrádala by 

politickou legitimitu a taktéž odpovědnost vůči evropským občanům; 

19. zdůrazňuje proto, že je naléhavě zapotřebí prozkoumat alternativní řešení s cílem 

obnovit v EU prosperitu, plnou zaměstnanost a sociální soudržnost;  zdůrazňuje, že je 

zapotřebí respektovat právo členských států vykonávat suverénní kontrolu nad měnovou 

a fiskální politikou, což představuje jediný způsob, jak zajistit demokratickou legitimitu 

a udržet spravedlivý a přiměřený sociální systém a vysoce kvalitní veřejné služby a 

současně při tom potírat nezaměstnanost, chudobu a sociální nerovnosti; 

20. domnívá se, že rámec pro správu ekonomických záležitostí by neměl bránit členským 

státům v provedení proticyklických opatření k řešení vysoké míry nezaměstnanosti a 

chudoby a na podporu hospodářského růstu; zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 

odstranit rozpočtová omezení stanovená Komisí pro veřejné investice a sociální 

politiku, a to prostřednictvím zásadní revize Smluv a balíčků dvou a šesti právních aktů 

týkajících se správy ekonomických záležitostí a zrušením rozpočtového paktu;  

21. domnívá se, že by členským státům mělo být umožněno provést strukturální reformu v 

bankovním odvětví založenou na jasném a povinném oddělení investičních a 

obchodních činností po vzoru Glass-Steagallova zákona, pokud mají za to, že se jedná o 

vhodný způsob, jak zabránit akumulaci systémového rizika, snížit vzájemnou závislost 

a rizika uvnitř bankovního odvětví a posílit jeho odolnost;  zdůrazňuje, že to je jediný 

způsob, jak účinně vyřešit otázku subjektů, které jsou „příliš velké na to, aby 

zkrachovaly“, a předcházet nutnosti rekapitalizace z vnějších zdrojů;  

22. lituje skutečnosti, že současná patová politická situace znemožňuje nalezení účinného 

řešení, pomocí něhož by byly evropské ekonomiky vyvedeny z recese; je znepokojen 

tím, že prodlužování současné hospodářské stagnace a politické krize může vést k 

chaotickému a nekontrolovanému rozpadu měnové unie; zdůrazňuje, že je naléhavě 

zapotřebí naplánovat spořádané a koordinované rozpuštění měnové unie a mezitím 
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zavést demokratické mechanismy pro případ, že se určitý stát dobrovolně rozhodne 

eurozónu opustit; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Komise, 

Rady, Euroskupiny, prezidentovi Evropské centrální banky, výkonnému řediteli 

Evropského mechanismu stability a parlamentům členských států. 

Or. en 

 

 

 

 


