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Abstrakt 

Tato zpráva pojednává o návrhu Komise na zavedení rozsáhlé 
makroekonomické podmíněnosti v politice soudržnosti. V zásadě by se tak 
financování soudržnosti stalo závislým na dodržování pravidel evropské správy 
ekonomických záležitostí. Zpráva dochází k závěru, že taková podmíněnost by 
sice byla výhodná pro správu ekonomických záležitostí, ale pravděpodobně by 
měla na politiku soudržnosti nepříznivý dopad. Ještě důležitější je to, že je 
sporné, zda by návrh Komise přispěl k dosažení zastřešujícího cíle obou politik: 
vyváženého hospodářského růstu v Evropě. 
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SHRNUTÍ 
 
Tato zpráva pojednává o návrhu Komise na podstatné rozšíření makroekonomické 
podmíněnosti v programovém období 2014–2020. Tato makroekonomická podmíněnost by 
učinila financování evropské politiky soudržnosti v určitém členském státě závislým na tom, 
zda tato země dodržuje postupy správy ekonomických záležitostí. 
 
Hospodářská unie v EU, zejména unie měnová, byla zavedena proto, aby vyřešila stále užší 
evropskou integraci. Byl stanoven soubor cílů, které mají členské státy splnit. Tyto cíle byly 
převedeny do podoby závazných pravidel a rovněž méně striktních politických cílů a 
vztahují se na fiskální a hospodářské politiky členských států. V zájmu jejich dosažení byla 
zavedena řada postupů evropské správy ekonomických záležitostí. 
 
Preventivní postup správy ekonomických záležitostí se soustředí na dohled nad fiskálními a 
hospodářskými politikami členských států a jejich koordinaci. V rámci tohoto postupu může 
EU pro členské státy vydávat nezávazná varování a doporučení. Pokud se ukáže, že 
preventivní postup nestačí k zajištění dodržování závazných pravidel, mohou být nařízeny 
dva nápravné postupy, a sice: a) postup při nadměrném schodku, který se zabývá fiskální 
nerovnováhou; a b) postup při nadměrné nerovnováze, který řeší makroekonomickou 
nerovnováhu. Tyto nápravné postupy jsou přísnější pro členy eurozóny, na něž jsou 
uvaleny finanční sankce, pokud je nedodrží. Poslední možností v rámci postupů správy 
ekonomických záležitostí je poskytnutí podmíněné finanční pomoci členskému státu, který 
se ocitne ve vážných finančních obtížích. V takových případech EU jednak určí cíle, kterých 
musí dotyčný členský stát dosáhnout, a kromě toho s ním také vyjedná vnitrostátní politiky 
k jejich splnění. 
 
Makroekonomická podmíněnost 
 
Hospodářská unie v EU dosud nebyla s to v členských státech předejít velkým krizím 
veřejných financí. Proto by hlavním prvkem v rámci posilování hospodářské unie mělo být 
zavedení rozsáhlé makroekonomické podmíněnosti. Komise navrhuje rozšíření stávající 
částečné makroekonomické podmíněnosti na všechny fondy politiky soudržnosti a rovněž 
na zemědělské a rybářské fondy. Kromě toho by se měla makroekonomická podmíněnost 
vztahovat na všechny postupy správy ekonomických záležitostí a měla by se uplatňovat na 
fiskální i makroekonomické záležitosti. 
 
Pokud členský stát nesplní doporučení evropské správy ekonomických záležitostí, Komise 
by mohla požadovat změnu ve vnitrostátních strategických dokumentech pro politiku 
soudržnosti. Následně by měla mít možnost pozastavit platby v rámci politiky soudržnosti, 
pokud členský stát své vnitrostátní strategické dokumenty pro politiku soudržnosti 
dostatečně neupraví. K takovému volitelnému pozastavení by došlo na konci postupu, který 
by mohl trvat až pět měsíců. Dlouhé trvání tohoto volitelného postupu pozastavení by bylo 
obtížné spojit s postupy správy ekonomických záležitostí a příslušnými sankcemi. 
 
Návrh Komise také počítá s povinným pozastavením financování politiky soudržnosti, pokud 
by postupy nápravy nebo finanční pomoci v rámci správy ekonomických záležitostí 
pokračovaly i po počáteční fázi. Povinné pozastavení by mělo podobu buď pozastavení 
závazků politiky soudržnosti, nebo plateb politiky soudržnosti. Pozastavení plateb by 
pravděpodobně mělo větší dopad na jednotlivé projekty, protože při pozastavení závazků 
by stále ještě bylo možné poskytovat platby na základě dřívějších závazků. 
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Makroekonomická podmíněnost by se využívala jako trest a kromě toho by členským 
státům usnadnila přístup k financování politiky soudržnosti. To by však bylo možné pouze 
v případě, že by se na členský stát uplatnil postup finanční pomoci. Tím, že Komise omezila 
využívání makroekonomické podmíněnosti jako pobídky, promarnila příležitost navrhnout 
vyváženější přístup „cukru a biče“. 
 
Důsledky makroekonomické podmíněnosti 
 
Pokud jde o správu ekonomických záležitostí, měla by makroekonomická podmíněnost 
převážně příznivé účinky. Rozšířila by stávající soubor sankčních nástrojů a zvýšila úsilí o 
řádné fiskální a hospodářské politiky vyvíjené směrem zdola, protože místní orgány by 
mohly v procesu správy ekonomických záležitostí mnohem více ztratit. Makroekonomická 
podmíněnost by nabídla automatičtější a do určité míry inovativnější formu sankcí pro celou 
řadu postupů správy ekonomických záležitostí. Změnilo by to nezávaznou podobu 
preventivního postupu správy. Makroekonomická podmíněnost by se navíc uplatňovala na 
všechny členské státy, takže by byla zavedena možnost uvalení sankcí i na státy, jež 
nejsou členy eurozóny. 
 
Pokud jde o politiku soudržnosti, mohla by mít makroekonomická podmíněnost několik 
příznivých důsledků. Zejména by mohla omezit neproduktivní utrácení finančních 
prostředků na politiku soudržnosti. I přes tento pozitivní prvek by měla navrhovaná 
makroekonomická podmíněnost na politiku soudržnosti spíše nepříznivý dopad. 
K negativním důsledkům pro politiku soudržnosti by patřilo následující:  

 Politika soudržnosti by se stala méně spravedlivou: regiony by byly postiženy 
sankcemi makroekonomické podmíněnosti, přestože většinou za dodržování pravidel 
správy ekonomických záležitostí nezodpovídají. Pozastavení financování politiky 
soudržnosti by kromě toho mohlo mít nepřiměřeně nepříznivý dopad na chudší 
regiony a členské státy, které jsou na tomto financování více závislé. 

 Politika soudržnosti by se stala méně důvěryhodnou: i kdyby sankce nikdy nebyly 
uloženy, měla by makroekonomická podmíněnost za následek nejistotu, pokud jde o 
finanční prostředky dostupné na budoucí projekty. Kromě toho by uplatňování sankcí 
makroekonomické podmíněnosti mohlo vyústit v to, že by probíhající projekty nebyly 
dokončeny. 

 
Kromě samostatného posouzení dopadů na správu ekonomických záležitostí a na politiku 
soudržnosti je třeba prověřit důsledky makroekonomické podmíněnosti přesahující hranice 
jedné oblasti. Uvalování makroekonomických sankcí by mohlo být kontraproduktivní, pokud 
jde o dosahování udržitelného a vyváženého růstu, což je společným cílem správy 
ekonomických záležitostí i politiky soudržnosti. Nicméně bez možnosti uvalení sankcí by 
makroekonomická podmíněnost zůstala bezzubá, a tedy neúčinná. 
 
Existují možnosti, jak omezit negativní dopady makroekonomické podmíněnosti a zároveň 
zaručit její pozitivní potenciál. Jednou z nich je používat nástroj makroekonomické 
podmíněnosti metodou „cukru a biče“. Za druhé by mohly být sankce makroekonomické 
podmíněnosti lépe sladěny s procesem správy ekonomických záležitostí. A konečně by 
ukládání sankcí mohlo znamenat především pozastavení závazků, zatímco pozastavení 
plateb by se využívalo až jako poslední možnost. I když budou tato případná zlepšení vzata 
v potaz, převedení atraktivní myšlenky makroekonomické podmíněnosti do užitečné praxe 
by mohlo být přesto problematické. 


