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Zavedenie stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability 

eurozóny 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 o zavedení stáleho krízového 

mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na články 121, 122, 126, 136 a 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ďalej len ZFEÚ), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2010 s odporúčaniami pre Komisiu o 

cezhraničnom krízovom riadení v bankovom sektore1 (ďalej len Ferreirova správa), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2010 o Európskom nástroji finančnej stability a 

európskom finančnom stabilizačnom mechanizme a budúcich opatreniach2, 

– so zreteľom na otázku pre Komisiu z 24. júna 2010 o európskom nástroji finančnej 

stability, európskom finančnom stabilizačnom mechanizme a budúcich opatreniach3, 

– so zreteľom na svoju pozíciu zo 6. júla 2010 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte 

postupu pri nadmernom deficite4, 

– so zreteľom na svoju pozíciu z 22. septembra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo5, (ďalej len 

Garcia – Margallova správa), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o zlepšení hospodárskeho riadenia 

a rámca stability Únie, najmä v eurozóne 6(ďalej len Feiova správa), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o finančnej, hospodárskej a sociálnej 

kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať (správa v polovici 

obdobia) 7(ďalej len Berèsovej správa), 

– so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov a predsedov vlád krajín eurozóny z 25. marca 2010, 

– so zreteľom na závery mimoriadneho zasadnutia Rady ECOFIN z 9. – 10. mája 2010, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje 
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európsky finančný stabilizačný mechanizmus1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. mája 2010 o posilnení koordinácie hospodárskej 

politiky (KOM(2010)0250), 

– so zreteľom na dokument Európskej centrálnej banky(ďalej len ECB) z 10. júna 2010 

o posilnení správy ekonomických záležitostí v Eurozóne, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. júna 2010 s názvom Prehlbovanie koordinácie 

hospodárskej politiky pre stabilitu, rast a pracovné miesta – nástroje silnejšej správy 

ekonomických záležitostí EÚ, (KOM(2010)0367), 

– so zreteľom na šesť legislatívnych návrhov Komisie o správe ekonomických záležitostí 

EÚ z 29. septembra 2010 (ďalej len legislatívny balík o správe ekonomických záležitostí 

– KOM(2010)0522, KOM(2010)0523, KOM(2010)0524, KOM(2010)0525, 

KOM(2010)0526 a KOM(2010)0527), 

– so zreteľom na rozhodnutie 2010/624/EÚ Európskej centrálnej banky zo 14. októbra 2010 

o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci 

európskeho finančného stabilizačného mechanizmu2, 

– so zreteľom na správu osobitnej skupiny o správe ekonomických záležitostí pre Európsku 

radu z 21. októbra 2010 o posilnení správy ekonomických záležitostí v EÚ, 

– so zreteľom na závery Európskej rady z 28. – 29. októbra 2010, 

– so zreteľom na vyhlásenie Euroskupiny z 28. novembra 2010, 

– so zreteľom na otázku pre Komisiu B7-0199/2010 o zavedení stáleho krízového 

mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny, 

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže vzhľadom na skutočnosť, že prístup založený na postupných krokoch doteraz 

nezabral, je potrebné komplexné a ucelené riešenie dlhovej krízy eurozóny, 

B. keďže na mimoriadnom zasadnutí Rady ECOFIN 9. a 10. mája 2010 Rada a členské štáty 

schválili dočasný mechanizmus na udržanie finančnej stability v celkovej výške 750 

miliárd EUR vrátane stabilizačného fondu rýchlej reakcie (Európsky finančný 

stabilizačný mechanizmus (EFSM)) v celkovom objeme 60 miliárd EUR a Európskeho 

nástroja finančnej stability (EFSF) v celkovom objeme 440 miliárd EUR, ktorý má byť 

doplnený o prostriedky z MMF vo výške do 250 miliárd EUR, 

C. keďže EFSM vychádza z článku 122 ods. 2 ZFEÚ a medzivládnej dohody medzi 

členskými štátmi ; keďže jeho aktivácia je prísne podmienená v kontexte spoločnej 

pomoci EÚ/MMF a vzťahujú sa na ňu podmienky podobné tým, ktoré sa uplatňujú v 

rámci MMF, a prispôsobené sociálnym a hospodárskym špecifikám krajín, v ktorých sa 

uplatňuje, ako aj ich rozvojovým programom, 
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D. keďže EFSF je vytvorený ako nástroj osobitného určenia, za ktorý na pomernom základe 

ručia zúčastnené členské štáty, a to koordinovaným spôsobom v súlade s ich podielom na 

splatenom kapitále ECB a podľa ich vnútroštátnych ústavných požiadaviek, a ktorého 

jeho platnosť uplynie po troch rokoch, 

E. keďže Komisia v oznámení z 12. mája 2010 uviedla, že kríza preukázala, že pevný rámec 

na krízové riadenie je nevyhnutný ako doplnok k plneniu Paktu stability a rastu a novému 

mechanizmu makroekonomického dohľadu určenému na predchádzanie nepriaznivému 

vývoju z hľadiska rozpočtu a konkurencieschopnosti, 

F. keďže ECB vo svojom dokumente z 10. júna 2010 uviedla návrhy na rámec riadenia 

dlhovej krízy poskytujúce finančnú podporu členským štátom eurozóny, ktoré majú 

sťažený prístup k súkromným úverom, 

G. keďže na zasadnutí Európskej rady 28. a 29. októbra 2010 sa hlavy štátov a predsedovia 

vlád dohodli, že je nevyhnutné, aby členské štáty zaviedli mechanizmus na ochranu 

finančnej stability eurozóny ako celku (európsky stabilizačný mechanizmus (ESM)), 

H. keďže ESM je určený na doplnenie nového rámca posilnenej správy ekonomických 

záležitostí, ktorého cieľom je účinný a prísny ekonomický dohľad a koordinácia so 

zameraním na prevenciu, a zásadným spôsobom sa ním zníži pravdepodobnosť vzniku 

krízy v budúcnosti, 

I. keďže Parlament je presvedčený o potrebe stáleho krízového mechanizmu na 

zabezpečenie finančnej stability eura a keďže vo Feiovej správe vyzval na vytvorenie 

Európskeho menového fondu (EMF), 

J. keďže Parlament vo Ferreirovej a Garcia – Margallovej správe tiež označil mechanizmus 

na riešenie krízy pre bankový sektor za potrebný doplnok, pokiaľ ide o právomoci 

dohľadu udelené novým orgánom (ESA), s cieľom zabezpečiť dohľad nad finančným 

systémom Únie, 

K. keďže na stretnutí Euroskupiny 6. decembra 2010 jej predseda navrhol vytvorenie 

európskych dlhopisov na podporu krajín, ktoré sa dostanú do finančných problémov, ale 

tento návrh nebol prediskutovaný, keďže niektoré krajiny vyjadrili proti tejto myšlienke 

námietky, 

L. keďže odkedy Komisia 29. septembra 2010 predložila legislatívne návrhy o správe 

ekonomických záležitostí Parlamentu a Rade, trhy postihli viaceré krízy, okrem iných 

írska dlhová kríza, a tie musia Parlament a Rada zohľadniť, 

M. keďže je veľmi dôležité zjednodušiť súčasné procesy koordinácie hospodárskej politiky 

a odstrániť presahy s cieľom zabezpečiť, aby stratégia EÚ bola zrozumiteľná pre subjekty 

pôsobiace na trhoch a občanov, ak aj prikročiť k ucelenejším prístupom a dosiahnuť 

zmenu v rozhodovacom procese, 

N. keďže Európsky výbor pre systémové riziká (ďalej len ESRB) je zodpovedný za 

makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom, aby prispieval k predchádzaniu 

systémovým rizikám, pokiaľ ide o finančnú stabilitu v EÚ s cieľom zabrániť obdobiam 

rozsiahlych finančných ťažkostí, ako aj k hladkému fungovaniu vnútorného trhu, a aby 

tým zabezpečoval udržateľné prispievanie finančného sektora k hospodárskemu rastu, 



1. vyzýva Európsku radu, aby čo najskôr vymedzila zmeny v Zmluve, ktoré budú nevyhnuté 

na zriadenie stáleho ESM; 

2. zdôrazňuje, že z racionálneho, praktického a demokratického hľadiska nemôže byť úvaha 

o legislatívnom balíku o správe ekonomických záležitostí odpojená od rozhodnutia 

Európskej rady vytvoriť stály mechanizmus; 

3. rád by ako spoluzákonodarca zdôraznil potrebu vytvoriť stály krízový mechanizmus, 

ktorý bude vierohodný, silný, trvácny a bude sa opierať o základné odborné 

skutočnosti, ktorý by sa mal prijať v rámci riadneho legislatívneho postupu a mal by sa 

riadiť metódou Spoločenstva, aby sa tak na jednej strane posilnilo zapojenie Parlamentu 

a zlepšila demokratická zodpovednosť a na druhej strane sa vychádzalo z odborných 

poznatkov, nezávislosti a nestrannosti Komisie; dôrazne preto vyzýva Európsku radu, aby 

v rámci revízie ZFEÚ zabezpečila na tento účel vhodný právny základ; 

4. konštatuje, že ESM/EMF by mal byť v každom prípade založený na solidarite, mal by 

podliehať prísnym pravidlám podmienenosti a okrem iného by sa mal financovať 

z inovačných finančných nástrojov a/alebo pokút ukladaných členským štátom v dôsledku 

postupu na riešenie nadmerných deficitov alebo opatrení súvisiacich s nadmernými 

deficitmi či príliš veľkou nerovnováhou, ak bude príslušné ustanovenie súčasťou práve 

prerokúvaného legislatívneho balíka o správe ekonomických záležitostí a bude mať 

podobu, ktorá sa vyžaduje v súlade s takýmto ustanovením; 

5. vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie, v ktorom by spojila všeobecné usmernenia 

o hospodárskych politikách (článok 121 ods. 2 ZFEÚ), ako aj usmernenia o politikách 

zamestnanosti (článok 148 ods. 2 ZFEÚ), a ktoré by bolo určené na zváženie počas 

diskusie o európskom semestri s cieľom obmedziť zbytočné a nekonečné diskusie;  

nalieha na Komisiu, aby zabezpečila širšiu účasť Európskeho parlamentu na každej etape 

tejto diskusie na posilnenie demokratickej zodpovednosti a jeho zviditeľnenie v očiach 

verejnosti; 

6. domnieva sa, že politická odpoveď na konkrétne odporúčania adresované členským 

štátom v rámci európskeho semestra by sa mala osobitne zohľadniť pri vykonávaní 

legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí v súčasnosti prerokúvaných 

v Parlamente a v Rade; 

7. konštatuje, že ESRB by mala úzko spolupracovať s Komisiou, Radou a Parlamentom pri 

určovaní systémových rizík a zabezpečovaní riadneho fungovania ESM, a to najmä 

pokiaľ ide o hodnotenie solventnosti príslušnej krajiny; 

8. vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s ECB predložila oznámenie, ktoré bude obsahovať 

podrobný popis ESM, ktoré objasní pozíciu investorov, sporiteľov a účastníkov trhu, 

a v ktorom bude explicitne uvedené, že ESM bude plne v súlade s politikou a postupmi 

MMF, pokiaľ ide o účasť súkromného sektora, aby sa rozptýlili obavy trhov; 

9. konštatuje, že stály krízový mechanizmus by sa mal realizovať čo najskôr s cieľom 

zabezpečiť stabilitu na trhoch a posilniť istotu, pokiaľ ide o dlhopisy, ktoré boli vydané 

pred vytvorením stáleho krízového mechanizmu; 

10. uznáva, že zatiaľ čo vytvorenie krízového mechanizmu je v záujme všetkých členských 

štátov, nie všetky členské štáty budú členmi eurozóny alebo kandidátmi na vstup do nej 



v čase jeho vytvorenia, a konštatuje, že ich osobitná situácia by sa mala ozrejmiť, a to 

najmä v prípade štátov, ktoré smerujú k členstvu v eurozóne, a štátov, ktorých verejný dlh 

je v eurách; pripomína, že členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, využívajú nástroj 

platobnej bilancie podľa článku 143 ZFEÚ; 

11. konštatuje preto, že členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, by sa mali zúčastniť na 

vytvorení takéhoto mechanizmu, a že tie členské štáty, ktoré sa na ňom zúčastniť chcú, by 

takúto možnosť mali mať; 

12. vyzýva Európsku radu, aby vyslala potrebný politický signál na preskúmanie budúceho 

systému európskych dlhopisov zo strany Komisie s jasným vymedzením podmienok, za 

akých by bol tento systém prínosný pre všetky zúčastnené členské štáty a pre eurozónu 

ako celok; 

13. zdôrazňuje, že táto prísna a odstupňovaná podmienenosť by mala slúžiť na obnovenie 

trvalo udržateľného rastu a nemala by sa dosahovať na úkor tých najzraniteľnejších, t. j. 

nemala by znamenať znižovanie minimálnych príjmov a zhoršovanie chudoby 

a zväčšovanie rozdielov; 

14. nalieha na Komisiu, aby urýchlila predloženie legislatívneho návrhu vymedzujúceho 

spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb (CCCTB); 

15. trvá na tom, aby sa pravidlá upravili tak, aby v jednotlivých prípadoch stanovovali účasť 

veriteľov zo súkromného sektora plne v súlade s politikami MMF; 

16. zdôrazňuje potrebu vyššieho stupňa transparentnosti v informáciách týkajúcich sa 

vnútroštátnych účtov vrátane všetkých mimosúvahových aktivít; konštatuje, že toto sa 

musí opierať o vonkajšie audity, spoľahlivé štatistiky a údaje a o zodpovednosť; víta 

rozšírené právomoci Eurostatu a pripomína, že Parlament v minulosti žiadal, aby Eurostat 

mohol vykonávať neohlásené kontroly účtov členských štátov ako opatrenie na posilnenie 

fiškálneho dohľadu; 

17. vyzýva Komisiu, aby predložila oznámenie obsahujúce podrobný popis doložiek 

a podmienok pripojených k EFSM, ako aj k iným nástrojom finančnej pomoci EÚ 

a balíkom vytvoreným v reakcii na krízu; 

18. žiada Komisiu, aby Európsky parlament informovala o očakávanom vplyve a) vytvorenia 

finančného stabilizačného mechanizmu a b) využitia plnej úverovej linky na úverový 

rating EÚ; 

19. žiada Komisiu, aby určila priority výdavkov z rozpočtu EÚ na každý rok existencie 

EFSM a stanovila tým poradie, v akom sa budú musieť rozpočtové položky škrtať v 

prípade, že bude treba splatiť až 60 miliárd EUR; 

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, 

predsedovi Euroskupiny, Komisii, ECB a parlamentom a vládam členských štátov. 

 

 


