
Usnesení o fiskální unii, 
 
přijaté zasedáním Federálního výboru Unie evropských federalistů (UEF) dne 18. června 
2017 v Madridu 
 
 
S ohledem na to, že 
 
přetrvávající asymetrie mezi Hospodářskou a měnovou unií představuje závažné riziko 
stability Eurozóny jako celku, a na zveřejnění dokumentu Evropské komise o prohloubení 
Hospodářské a měnové unie ze dne 31. května 2017, 
 
Federální výbor UEF vítá 
 
četné návrhy evropských a vnitrostátních institucí ve prospěch zřízení fiskální unie v rámci 
Eurozóny, 
 
zejména přijetí zprávy poslanců Berès-Böge o vytvoření rozpočtové kapacity Eurozóny 
Evropským parlamentem dne 17. února 2017, 
 
 
zdůrazňuje, že 
 
Berès-Bögeho zpráva a dokument Evropské komise poskytují solidní politický návrh na 
zahájení procesu fiskální integrace v rámci Eurozóny na základě stávajících smluv, zejména: 
 

• členské státy Eurozóny by měly přijmout řádným legislativním postupem 
konvergenční kodex, který poskytne doporučení na pětileté období pro jednotlivé 
země ke konvergenčním kritériím týkajícím se zdanění, trhu práce, investic, 
produktivity, sociální soudržnosti, veřejné správy a schopnosti dobrého vládnutí; 

• vytvoření dodatečné rozpočtové kapacity neboli makroekonomické stabilizační funkce 
pro Eurozónu v rámci evropského rozpočtu nad stávající stropy víceletého finančního 
rámce a financované vnitrostátními příspěvky nebo novými vlastními zdroji; 

• cílem dodatečné rozpočtové kapacity / makroekonomické stabilizační funkce je zajistit 
stabilitu Eurozóny jako celku; nemělo by to vést k trvalým přesunům mezi zeměmi 
nebo k převodům pouze v jednom směru, nemělo by to být také chápáno jako způsob, 
jak vyrovnat příjmy mezi členskými státy; 

• dodatečná rozpočtová kapacita / makroekonomická stabilizační funkce by měla 
podněcovat a umožňovat strukturální reformy v členských státech poskytováním 
zdrojů jejich vládám zažívajícím hospodářský útlum a dodržujícím konvergenční 
kodex; tato opatření se přijímají řádným legislativním postupem a stanoví doporučení 
pro jednotlivé země; 

• dodatečná rozpočtová kapacita / makroekonomická stabilizační funkce by měla 
zvládnout asymetrické šoky financováním automatického absorpčního mechanismu, 
který by mohl sestávat buď z krizové rezervy zúčastněných členských států, 
vyplývající z makroekonomického přístupu, anebo ze systému všeobecného pojištění 
v nezaměstnanosti, vyplývajícího z mikroekonomického přístupu; 

• dodatečná rozpočtová kapacita / makroekonomická stabilizační funkce by měla čelit 
symetrickým šokům financováním strategických investic v Eurozóně jako celku, 
zaměřených na agregátní poptávku a podporu plné zaměstnanosti; 



• Evropská komise by měla být zapojena do fungování dodatečných rozpočtových 
kapacit vytvořením funkcí ministra financí a správce pokladny (v angličtině: 
Treasury); správce pokladny bude prosazovat stávající rámec správy ekonomických 
záležitostí a optimalizovat rozvoj Eurozóny jako celku; místopředseda Komise 
zodpovědný za hospodářské a finanční záležitosti bude ministr financí Eurozóny a 
předsedající Euroskupiny; po změně Smlouvy bude také umožněno, aby správce 
pokladny vydával dluhopisy Eurozóny; 

• vytvoření další rozpočtové kapacity bude vyžadovat posílení demokratické 
odpovědnosti na úrovni Eurozóny; zejména by měl Evropský parlament přezkoumat 
svoje pravidla a organizaci, aby zajistil poslancům zúčastněných členských států plnou 
demokratickou odpovědnost za fiskální kapacitu; 

 
 
připomíná, že 
 
navzdory navrhovanému významnému vývoji, Berès-Bögeho zpráva a dokument Evropské 
komise nemohou plně prohloubit Hospodářskou a měnovou unii a vést k vytvoření úplné 
fiskální unie, která může být založena pouze na moci evropských půjček a daní a skutečné 
evropské hospodářské politice. Vytvoření takové moci je nezbytnou podmínkou pro další 
rozvoj všech možností Hospodářské a měnové unie; bude vyžadovat překonání právního 
rámce poskytovaného stávajícími smlouvami a obnovení ústavního procesu mezi členskými 
státy, které se ho chtějí zúčastnit. 
 
 
Proto Federální výbor UEF vyzývá 
 

- Evropské instituce a národní vlády, aby provedly návrhy uvedené v Berès-Bögeho 
zprávě a v dokumentu Evropské komise o prohloubení Hospodářské a měnové unie 
v rámci stávajících smluv před volbami do Evropského parlamentu na jaře roku 2019; 

 
- členské státy Eurozóny, aby obnovily ústavní proces za účelem zřízení úplné fiskální 

unie vytvořením federální pokladny a skutečné fiskální suverenity. 


