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MAKROEKONOMICKÝ DOHLED

EU se v průběhu posledního desetiletí potýkala se značnou makroekonomickou
nerovnováhou (která prohloubila nepříznivé dopady finanční krize, jež začala v roce 2008)
a závažnými rozdíly v konkurenceschopnosti (ty bránily efektivnímu využití opatření
společné měnové politiky). V roce 2011 byl zaveden postup při makroekonomické
nerovnováze – postup pro dohled a prosazování, jehož cílem je usnadnit včasné rozpoznání
a nápravu tohoto druhu nerovnováhy v členských státech se zvláštním přihlédnutím
k případům, kdy by se tato nerovnováha mohla přenést do jiných členských států.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— článek 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU);

— články 119, 121 a 136 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Postup při makroekonomické nerovnováze je mechanismus dohledu a prosazování, jehož cílem
je předcházet makroekonomické nerovnováze v rámci EU a napravovat ji. Prováděný dohled je
součástí evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik (4.1.4).
Tento dohled se opírá o následující opatření:
1. zpráva mechanismu varování, kterou připravuje Komise na základě srovnávacího přehledu

ukazatelů a prahových hodnot. Ukazatele uvedené ve srovnávacím přehledu odkazují na
vnější nerovnováhu (běžné účty, čistá investiční pozice vůči zahraničí, reálný efektivní
směnný kurz, změny vývozních podílů, jednotkové náklady práce) i vnitřní nerovnováhu
(ceny nemovitostí, tok úvěrů v soukromém sektoru, dluh soukromého sektoru, veřejný
dluh, míra nezaměstnanosti, změny týkající se závazků finančního sektoru, jakož
i další záležitosti týkající se zaměstnanosti a nezaměstnanosti). S každým ukazatelem
je spjata prahová hodnota, která signalizuje, že by mohl vyvstat konkrétní problém;
u některých prahových hodnot se rozlišuje mezi členskými státy eurozóny a zeměmi
mimo eurozónu. Pokud členský stát přesáhne několik prahových hodnot, Komise provede
hloubkový přezkum, tj. další ekonomickou analýzu, jejímž cílem je určit, zda je výskyt
makroekonomické nerovnováhy pravděpodobný nebo zda už tato nerovnováha existuje
a zda byla stávající nerovnováha napravena;

2. preventivní doporučení. Pokud Komise na základě hloubkového přezkumu zjistí, že
v daném případě nastala makroekonomická nerovnováha, musí o tom informovat
Parlament, Radu a Euroskupinu. Rada může na základě doporučení Komise vydat
dotčenému členskému státu nezbytná doporučení v souladu s postupem stanoveným
v čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Tato preventivní doporučení v rámci postupu při
makroekonomické nerovnováze tvoří součást doporučení pro jednotlivé země, která jako
součást evropského semestru adresuje v červenci Rada každému členskému státu;

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_4.1.4.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf


Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 2

3. nápravná doporučení v rámci postupu při nadměrné nerovnováze. Jestliže Komise na
základě hloubkového přezkumu zjistí, že je dotčený členský stát zasažen nadměrnou
nerovnováhou, musí informovat Parlament, Radu, Euroskupinu, příslušné evropské orgány
dohledu a Evropskou radu pro systémová rizika. Rada může na základě doporučení Komise
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování EU přijmout doporučení, v němž
konstatuje existenci nadměrné nerovnováhy, a doporučí, aby dotčený členský stát přijal
nápravná opatření. Doporučení Rady musí objasnit povahu nerovnováhy a její důsledky
a určit soubor politických doporučení, kterými je třeba se řídit, a lhůtu, v níž dotčený
členský stát musí předložit plán nápravných opatření;

4. plány nápravných opatření. Členský stát, v jehož případě je zahájen postup při nadměrné
nerovnováze, musí ve lhůtě stanovené v doporučení Rady předložit plán nápravných
opatření. Rada tento plán nápravných opatření musí na základě zprávy Komise posoudit
do dvou měsíců od jeho předložení.

5. posouzení nápravných opatření. Rada na základě zprávy Komise musí posoudit, zda
dotčený členský stát přijal doporučená nápravná opatření, či nikoli. V případě, že Rada
dospěje k závěru, že členský stát doporučená nápravná opatření nepřijal, přijme na
doporučení Komise (na základě hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou) rozhodnutí,
v němž konstatuje nesplnění doporučení, a zároveň přijme doporučení, jež stanoví nové
lhůty k provedení těchto nápravných opatření. Rada musí v tomto případě informovat
Evropskou radu;

6. případné finanční sankce. Vůči členským státům eurozóny, které se neřídí doporučeními
v rámci postupu při nadměrné nerovnováze, mohou být uplatněny odstupňované sankce,
které se mohou pohybovat od složení úročeného vkladu až po roční pokuty. Složení
úročeného vkladu či pokuta by se měly rovnat 0,1 % vnitrostátního HDP.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Od zahájení postupu při makroekonomické nerovnováze v roce 2012 počet členských států:
— podrobených hloubkovému přezkumu stoupl v letech 2012 až 2016 z 12 na 19, ale v roce

2017 klesl na 13;

— považovaných za státy s nerovnováhou stoupl v letech 2012 až 2015 z 12 na 16, ale v roce
2017 klesl opět na 12;

— považovaných za státy s nadměrnou nerovnováhou stoupl v letech 2012 až 2017 z 0 na 6.

Komise zatím nenavrhla, aby byl uplatněn postup při nadměrné nerovnováze, ačkoliv Rada
a Evropská centrální banka vyzvaly k zavedení tohoto postupu a plnému využití jeho potenciálu
s náležitým uplatněním nápravné složky.
Všechny země, v nichž se vyskytne nerovnováha, jsou předmětem zvláštního monitorování,
které je v zemích s nadměrnou nerovnováhou přísnější a jeho součástí jsou rozhovory s
vnitrostátními orgány, pracovní cesty odborníků a pravidelné zprávy o pokroku. Tento postup by
měl rovněž pomoci monitorovat, zda jsou v dotčených členských státech prováděna doporučení
pro jednotlivé země.
V roce 2017 dospěla Komise na základě hloubkových přezkumů k tomuto závěru:
— v šesti členských státech byla zaznamenána „nadměrná makroekonomická nerovnováha“:

v Bulharsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Portugalsku a na Kypru;

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497739/IPOL_IDA(2016)497739_EN.pdf
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— v šesti členských státech byla zaznamenána „makroekonomická nerovnováha“: v
Německu, Irsku, Španělsku, Nizozemsku, Slovinsku a Švédsku;

— patnácti členským státům hrozí „makroekonomická nerovnováha“: Belgii, České
republice, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Rakousku,
Polsku, Rumunsku, Slovensku, Finsku a Spojenému království;

— 1 členský stát – Řecko – je v souvislosti s makroekonomickým ozdravným programem
pod dohledem.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se Evropský parlament stal spolutvůrcem právních
předpisů při vytváření pravidel mnohostranného dohledu (čl. 121 odst. 6 SFEU).
Právní akty související s makroekonomickým dohledem zavedly hospodářský dialog. Pro
posílení dialogu mezi orgány Unie, především mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí,
a pro zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti může příslušný výbor Evropského
parlamentu vyzvat předsedu Rady, Komisi, předsedu Evropské rady či Euroskupiny k diskusi
o jejich rozhodnutích nebo k tomu, aby představili svou činnost v rámci evropského semestru.
Coby součást tohoto dialogu může Parlament také poskytnout příležitost k účasti na výměně
názorů členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Rady přijaté v rámci postupu při
nadměrné nerovnováze.
Na konci podzimu Parlament vydává své stanovisko k probíhajícímu evropskému semestru
(vyjadřuje se i k doporučením pro jednotlivé země, která přijala Rada) a v úvahu přitom bere
také závěry ze společných schůzí, kterých se účastnili zástupci příslušných výborů vnitrostátních
parlamentů.
V rámci postupu při makroekonomické nerovnováze Komise při sestavování souboru
makroekonomických ukazatelů, jež mají být obsaženy ve srovnávacím přehledu, který slouží
pro monitorování možných případů makroekonomické nerovnováhy v členských státech,
spolupracuje s Parlamentem a Radou.
Zapojení vnitrostátních parlamentů podporuje Parlament také prostřednictvím každoročních
setkání se členy příslušných výborů těchto parlamentů. Kromě toho by vnitrostátní parlamenty
měly být v souladu s právními a politickými zásadami daného členského státu v dostatečné míře
zapojeny do evropského semestru a do přípravy programů stability, konvergenčních programů
a národních programů reforem, a to v zájmu zvýšení transparentnosti přijímaných rozhodnutí,
podílu na těchto rozhodnutích a odpovědnosti za ně.
Alice Zoppè
07/2017
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