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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Dne 29. září 2010 předložila Komise legislativní balíček, jehož cílem je posílit správu 
ekonomických záležitostí v EU a eurozóně. Tento balíček tvoří šest návrhů: čtyři se týkají 
fiskálních záležitostí, včetně reformy Paktu o stabilitě a růstu, a dvě nová nařízení usilují 
o odhalení a řešení vznikající makroekonomické nerovnováhy v EU a eurozóně.

Komise navrhuje posílit dodržování Paktu o stabilitě a růstu ze strany členských států 
a prohloubit koordinaci fiskální politiky. V rámci tzv. preventivní složky paktu se stávající 
nařízení 1466/97 o „posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a 
o posílení koordinace hospodářských politik“ pozměňuje tak, aby zajistilo, aby členské státy 
v čase konjunktury prováděly „obezřetnou“ fiskální politiku, a vytvořily si tak nezbytnou 
rezervu pro méně příznivé období. V rámci tzv. nápravné složky paktu se navíc navrhují 
změny nařízení 1467/97 týkající se „postupu při nadměrném schodku“, které mají zajistit, aby 
byl vývoj zadlužení přísněji sledován a postaven na stejnou úroveň jako vývoj schodku.

Dále se navrhuje směrnice, která zavádí požadavky na rozpočtové rámce členských států a má 
podpořit fiskální odpovědnost tím, že stanoví minimální požadavky na vnitrostátní fiskální 
rámce a zajistí, aby odpovídaly ustanovením Smlouvy. Na podporu změn preventivní a 
nápravné složky paktu Komise také navrhla posílit donucovací mechanismy pro členské státy 
eurozóny.

Připomínky

Tento návrh stanoviska se týká návrhu Komise, kterým se mění nařízení 1466/97 o „posílení 
dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik“. Navrhovatelka souhlasí s tím, že selhala preventivní i nápravná 
složka Paktu o stabilitě a růstu a že je třeba pakt reformovat. Tato reforma by měla využít 
zkušenosti získané v uplynulých letech existence paktu, mj. během současné hospodářské a 
sociální krize. Navrhovatelka se však domnívá, že návrh reformy preventivní složky paktu, 
který Komise předložila, nevyhovuje v několika aspektech, a proto navrhuje změny, které by 
řešily tyto nejdůležitější aspekty: 

– Rámec EU pro rozpočtový dohled a pro dohled nad hospodářskými politikami a koordinaci 
hospodářských politik. Článek 148 Smlouvy by proto měl být doplněn jako právní základ do 
preventivní složky rámce pro dohled.

– V souvislosti s výše uvedeným návrhem by členské státy při předkládání příslušných 
programů stability a konvergenčních programů a při posuzování těchto programů měly 
zohledňovat nástroje vycházející z článku 148 Smlouvy, zejména hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států. Do všech příslušných postupů dohledu by tak měl být aktivně 
zapojen Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC).

– Mnohostranný dohled nad programy stability a konvergenčními programy by měl být 
prováděn jako součást evropského semestru, jenž by měl být zahrnut do nařízení, a prováděn 
současně s dohledem nad makroekonomickou a sociální nerovnováhou a s posuzováním 
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provádění hlavních směrů hospodářských politik a hlavních směrů politik zaměstnanosti.

– Programy stability a konvergenční programy členských států by měly obsahovat informace 
o tom, zda jsou rozpočtové cíle členských států v souladu se strategií EU pro růst 
a zaměstnanost, jako je strategie Evropa 2020, a zejména s hlavními směry hospodářské 
politiky a hlavními směry politik zaměstnanosti.

– Dočasný odklon od fiskální politiky – kterou navrhovatelka označuje raději jako účinnou 
než obezřetnou, neboť tento pojem postrádá jakoukoli definici – jak je definován v nařízení, 
by měl být možný nejen v případech závažného hospodářského útlumu, ale i útlumu 
sociálního.

– Možnost, aby se členské státy, které provádějí strukturální reformy, odchýlily od svých 
střednědobých rozpočtových cílů, by neměla být vázána na důchodové reformy, které 
prosazují určité modely. Namísto toho by měla být takováto možnost poskytnuta členským 
státům, které provádějí strukturální reformy, jež přispívají k zachování nebo vytvoření 
pracovních míst a ke snížení chudoby.

Závěrem je třeba říci, že navrhovatelka považuje za krajně důležité, aby posílení správy 
ekonomických záležitostí šlo ruku v ruce s posílením demokratické legitimity evropské 
správy věcí veřejných. V tomto ohledu by v rámci celého procesu dohledu měla být posílena 
role Evropského parlamentu. Nezbytnou podmínkou důvěryhodného a transparentního rámce 
dohledu jsou navíc pravidelné konzultace se sociálními partnery a větší zapojení 
vnitrostátních parlamentů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 6 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 6 
ve spojení s čl. 148 odst. 3 a 4 této 
smlouvy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

   (1a) S cílem rozvíjet koordinovanou 
strategii zaměstnanosti, jak je uvedeno ve 
Smlouvě o fungování Evropské unie 
(SFEU), by členské státy a Unie měly 
dodržovat hlavní zásady podpory 
kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti 
pracovníků a schopnosti trhů práce 
reagovat na hospodářské změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) SFEU stanoví, že při vymezování a 
provádění svých politik a činností přihlíží 
Unie k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké míry zaměstnanosti, zárukou 
přiměřené sociální ochrany a bojem proti 
sociálnímu vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Cílem Paktu o stabilitě a růstu jsou (3) Cílem Paktu o stabilitě a růstu jsou 
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zdravé veřejné finance jakožto prostředek 
posilující podmínky pro stabilitu cen a 
silný udržitelný růst založený na finanční 
stabilitě a přispívající k vytváření 
pracovních míst.

zdravé veřejné finance jakožto prostředek 
posilující podmínky pro stabilitu cen a 
silný udržitelný růst založený na finanční 
stabilitě a přispívající k vytváření 
pracovních míst, a měl by proto zvýšit 
dlouhodobé investice za účelem 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování 
v závislosti na zkušenostech získaných 
při provádění Paktu o stabilitě a růstu.

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování 
v závislosti na zkušenostech získaných 
při provádění Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména pokud jde o jeho příspěvek 
k růstu a vytváření pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Posílení správy ekonomických 
záležitostí by mělo být spojeno s posílením 
demokratické legitimity správy 
ekonomických záležitostí v Unii, čehož by 
mělo být dosaženo užším a časnějším 
zapojením Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů do postupů 
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koordinace hospodářské politiky za 
plného využití nástrojů, jež skýtá SFEU, 
zejména hlavních směrů hospodářských 
politik členských států a Unie a hlavních 
směrů politik zaměstnanosti členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména s ohledem na 
potřeby veřejných investic.

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména s ohledem na 
potřeby veřejných investic vedoucích 
k dosažení cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Rada by při přezkumu a sledování 
programů stability a konvergenčních 
programů, a zejména jejich střednědobých 
rozpočtových cílů či cest k postupnému 
dosažení těchto cílů, měla brát v úvahu 
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odpovídající cyklické a strukturální 
vlastnosti hospodářství každého členského 
státu a jejich dopady na hospodářství 
dalších členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinnost dosáhnout střednědobého 
rozpočtového cíle a udržet jej je třeba začít
účinně uplatňovat upřesněním zásad 
obezřetné fiskální politiky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je třeba dosáhnout symetrického 
přístupu k tvorbě účinné fiskální politiky 
v celém cyklu prostřednictvím posílení 
rozpočtové kázně v hospodářsky 
příznivých obdobích tak, aby bylo možné 
zavést anticyklické politiky a postupně 
dosáhnout střednědobého rozpočtového 
cíle. Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle by mělo členským 
státům umožnit snadněji se vyrovnat 
s běžnými cyklickými výkyvy a současně 
držet schodek veřejných financí 
pod doporučovanou hodnotou 3 % HDP a 
rychleji dosáhnout udržitelnosti veřejných 
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financí. S ohledem na výše uvedené by 
měl střednědobý rozpočtový cíl poskytnout 
prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména v souvislosti 
s veřejnými investicemi, které vedou 
k dosažení cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S cílem posílit identifikaci 
jednotlivých států s Paktem o stabilitě a 
růstu by vnitrostátní rozpočtové rámce 
měly být plně sladěny s cíli 
mnohostranného dohledu v Unii, zejména 
s evropským semestrem, v jehož rámci by 
vnitrostátní parlamenty a všechny ostatní 
příslušné zúčastněné strany, zejména 
sociální partneři, měly být včas 
informovány a řádně zapojeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvorba obezřetné fiskální politiky 
znamená, že tempo růstu veřejných výdajů 
za normálních okolností nepřesáhne 
obezřetně stanovené střednědobé tempo 
růstu HDP, nárůst přesahující tuto normu je 

(9) Tvorba účinné fiskální politiky 
znamená, že tempo růstu veřejných výdajů 
za normálních okolností nepřesáhne 
účinné střednědobé tempo růstu HDP, 
nárůst přesahující tuto normu je 
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kompenzován diskrečním navýšením 
veřejných příjmů a diskreční snížení příjmů 
je kompenzováno snížením výdajů.

kompenzován diskrečním navýšením 
veřejných příjmů a diskreční snížení příjmů 
je kompenzováno snížením výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského 
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

(10) Dočasný odklon od účinné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
závažného hospodářského či sociálního
útlumu, kdy je nutné podpořit obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V případě výrazného odklonu od 
obezřetné fiskální politiky by dotyčný 
členský stát měl dostat varování a 
v případě, že tento výrazný odklon 
pokračuje nebo je obzvláště vážný, by měl 
dotyčný členský stát obdržet doporučení, 
aby provedl potřebná nápravná opatření.

(11) V případě výrazného odklonu od 
účinné fiskální politiky by dotyčný členský 
stát měl dostat varování a v případě, že 
tento výrazný odklon pokračuje nebo je 
obzvláště vážný, by měl dotyčný členský 
stát obdržet doporučení, aby provedl 
potřebná nápravná opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 Smlouvy zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 
k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od obezřetné fiskální politiky.

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 Smlouvy zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 
k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od účinné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. -2 a (nový) (dříve oddíl 1A)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek -2a
Mnohostranný dohled provádí Rada jako 
součást evropského semestru (semestru) 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení 
a požadavkem, aby členské státy 
považovaly své hospodářské politiky za 
záležitost společného zájmu a aby jako 
takovou podporovaly rovněž zaměstnanost 
a aby své politiky v tomto ohledu 
koordinovaly v rámci Rady v souladu s cíli 
uvedenými v článcích 120 a 146 SFEU.
Semestr je mj. tvořen mnohostranným 
dohledem nad programy stability a 
konvergenčními programy podle tohoto 
nařízení, předcházením a nápravou 
makroekonomické a sociální nerovnováhy 
podle nařízení (EU) č. …/2011, postupem 
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při nadměrném schodku podle nařízení 
(EU) č. 1467/97 a stanovením hlavních 
směrů hospodářských politik členských 
států a Unie v souladu s čl. 121 odst. 2 
SFEU a hlavními směry politik 
zaměstnanosti, které členské státy berou 
v úvahu v souladu s čl. 148 odst. 2 SFEU, 
prováděním těchto hlavních pokynů, 
ročními obecnými politickými zásadami 
vycházejícími z výročního ekonomického 
a sociálního summitu v rámci strategie, 
kterou stanoví Unie. 
Evropský parlament a vnitrostátní 
parlamenty jsou do semestru řádně 
zapojeny s cílem zvýšit transparentnost, 
zainteresovanost a odpovědnost 
v souvislosti s veškerými přijímanými 
rozhodnutími. Aby bylo zajištěno 
odpovídající zapojení Evropského 
parlamentu, bude do 31. prosince 2011 
uzavřena interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Evropskou 
radou, Radou a Komisí. Tato 
procedurální dohoda bude každé tři roky 
přezkoumána a v případě potřeby 
pozměněna. 
V případě potřeby jsou vedeny konzultace 
s Hospodářským a finančním výborem 
zřízeným podle článku 134 SFEU, 
Výborem pro zaměstnanost zřízeným 
podle článku 150 SFEU a Výborem pro 
sociální ochranu zřízeným podle článku 
160 SFEU.
V rámci semestru jsou s relevantními 
zúčastněnými stranami, zejména 
sociálními partnery, vedeny konzultace 
o všech případech, kdy jsou formulovány 
hlavní politiky, o nichž mají diskutovat 
orgány Unie.“ 

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b – bod i a (nový)
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) Doplňuje se písmeno, které zní:
„aa) informace o souladu mezi 
střednědobým rozpočtovým cílem a cíli 
Unie v oblasti růstu a pracovních míst, 
hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie a hlavními směry 
politik zaměstnanosti členských států;“

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b – bod ii
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem přinášejících přímé 
dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor 
dosažených zvýšením potenciálního růstu;

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem, které vedou 
k dosažení cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.“

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů a jeho přínosu pro 
provádění cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a), aa) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě hodnocení Komise a
Hospodářského a finančního výboru Rada 
v rámci mnohostranného dohledu podle 
článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 

1. Na základě hodnocení Komise,
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu Rada v rámci 
mnohostranného dohledu podle článku 121 
SFEU a v rámci prověřování provádění 
politik zaměstnanosti v souladu s článkem 
148 SFEU přezkoumá střednědobé 
rozpočtové cíle předložené dotčenými 
členskými státy, posoudí, zda jsou 
hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
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dosaženo v průběhu cyklu. rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě náhlých vnějších otřesů 
jakékoli povahy zjištěných Komisí může 
Rada na žádost dotčeného členského státu 
či na návrh Komise střednědobý 
rozpočtový cíl změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
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vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou a sociální
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
činí alespoň 0,5 % HDP. Rada bere 
v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo 
vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, 
přičemž v hospodářsky nepříznivých 
obdobích může být vyvíjené úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení a 
udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení a 
udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá účinné fiskální politice a 
cílům Unie v oblasti růstu a pracovních 
míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za Fiskální politika se považuje za účinnou, a 



PA\852013CS.doc 17/36 PE454.656v01-00

CS

obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

tedy vedoucí k dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle a k jeho udržení po 
určité časové období, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, pokud je 
jimi zvolená fiskální politika v souladu 
s příslušnými ustanoveními SFEU a tímto 
nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů účinné
střednědobé tempo růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů; 
Míra, o kterou se tempo růstu veřejných 
výdajů liší od účinného střednědobého 
tempa růstu HDP, je nastavena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno postupné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle; 
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zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím, v případě členských států, které 
nedosáhly svých střednědobých 
rozpočtových cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Účinný střednědobý růst by měl být 
posuzován na základě projekcí na období 
deseti let a pravidelně aktualizován.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem k 
referenční hodnotě schodku a že se během 
programového období předpokládá návrat 
stavu rozpočtu na úroveň střednědobého 
rozpočtového cíle, zohlední Rada 
provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které 
tedy mají prokazatelný dopad na 
dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem k 
referenční hodnotě schodku a že se během 
programového období předpokládá návrat 
stavu rozpočtu na úroveň střednědobého 
rozpočtového cíle, zohlední Rada 
provádění strukturálních reforem 
vedoucích k dosažení cílů Unie v oblasti 
růstu a pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 

Zvláštní pozornost je věnována přínosu 
těchto reforem z hlediska zachování či 
vytváření pracovních míst a snižování 
chudoby. Členské státy, které takové 
reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
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nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku. 

mohou odchýlit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 
eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 
eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
s článkem 9 SFEU, zejména pokud jde 
o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruku přiměřené sociální ochrany a boj 
proti sociálnímu vyloučení, s cíli Unie 
v oblasti růstu a pracovních míst, hlavními 
směry hospodářských politik členských 
států a Unie a hlavními směry politik 
zaměstnanosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského či 
sociálního útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty fiskální politiky uvedené ve čtvrtém 
pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským a 
finančním výborem Rada v případě potřeby 
vydá k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s článkem 121 Smlouvy usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k obezřetné
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským a 
finančním výborem, Výborem pro 
zaměstnanost a Výborem pro sociální 
ochranu Rada v případě potřeby vydá 
k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s články 9 a 121 SFEU usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k účinné
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky. 

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 SFEU sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise, Hospodářského 
a finančního výboru, Výboru pro 
zaměstnanost a Výboru pro sociální 
ochranu, zejména za účelem odhalení 
současných nebo očekávaných závažných 
odchýlení stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od účinné fiskální 
politiky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

2. V případě závažného odchýlení od 
účinné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku či přebytku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech. 

Odchýlení od účinné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla účinné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy a 
rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
dosáhl střednědobého rozpočtového cíle
s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické a sociální nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě závažného hospodářského či
sociálního útlumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
účinné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – bod i a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) Doplňuje se písmeno, které zní:
„aa) informace o souladu mezi 
střednědobým rozpočtovým cílem a cíli 
Unie v oblasti růstu a pracovních míst, 
hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie a hlavními směry 
politik zaměstnanosti členských států;“

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – bod ii
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem přinášejících přímé 
dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor 
dosažených zvýšením potenciálního růstu;

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem, které vedou 
k dosažení cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
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veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

veřejných výdajů a jeho přínosu pro 
provádění cílů Unie v oblasti růstu a 
pracovních míst, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a), aa) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě hodnocení Komise a
Hospodářského a finančního výboru Rada 
v rámci mnohostranného dohledu podle 
článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu a aby bylo 
dosaženo trvalé konvergence.

1. Na základě hodnocení Komise,
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu Rada v rámci 
mnohostranného dohledu podle článku 121 
SFEU a v rámci prověřování provádění 
politik zaměstnanosti v souladu s článkem 
148 SFEU přezkoumá střednědobé 
rozpočtové cíle předložené dotčenými 
členskými státy, posoudí, zda jsou 
hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě náhlých vnějších otřesů 
jakékoli povahy zjištěných Komisí může 
Rada na žádost dotčeného členského státu 
či na návrh Komise střednědobý 
rozpočtový cíl změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou a sociální
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
činí alespoň 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
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splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. 

splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení a 
udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení a 
udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá účinné fiskální politice a cílům 
Unie v oblasti růstu a pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za účinnou, a 
tedy vedoucí k dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle a k jeho udržení po 
určité časové období, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 –  čtvrtý pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, pokud je 
jimi zvolená fiskální politika v souladu 
s příslušnými ustanoveními SFEU a 
s tímto nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů účinné
střednědobé tempo růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů; 
Míra, o kterou se tempo růstu veřejných 
výdajů liší od účinného střednědobého 
tempa růstu HDP, je nastavena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno postupné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím. 

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně obojím 
u členských států, které nedosáhly svých 
střednědobých rozpočtových cílů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Účinný střednědobý růst by měl být 
posuzován na základě projekcí na období 
deseti let a pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
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nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem k 
referenční hodnotě schodku a že se během 
programového období předpokládá návrat 
stavu rozpočtu na úroveň střednědobého 
rozpočtového cíle, zohlední Rada 
provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které 
tedy mají prokazatelný dopad na 
dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.

nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem k 
referenční hodnotě schodku a že se během 
programového období předpokládá návrat 
stavu rozpočtu na úroveň střednědobého 
rozpočtového cíle, zohlední Rada 
provádění strukturálních reforem 
vedoucích k dosažení cílů Unie v oblasti 
růstu a pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

Zvláštní pozornost je věnována přínosu 
těchto reforem z hlediska zachování či 
vytváření pracovních míst a snižování 
chudoby. Členské státy, které takové 
reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu usnadňuje užší 
koordinaci hospodářských politik a zda 
jsou hospodářské politiky dotyčného 
členského státu v souladu s hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie. U členských států ERM2 navíc 
Rada přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu zajišťuje 
bezproblémovou účast v mechanismu 
směnných kurzů.

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu usnadňuje užší 
koordinaci hospodářských politik a zda 
jsou hospodářské politiky dotyčného 
členského státu v souladu s článkem 9 
SFEU, zejména pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, záruku 
přiměřené sociální ochrany a boj proti 
sociálnímu vyloučení, s cíli Unie v oblasti 
růstu a pracovních míst, hlavními směry 
hospodářských politik členských států a 
Unie a hlavními směry politik 
zaměstnanosti členských států. 
U členských států ERM2 navíc Rada 
přezkoumá, zda obsah konvergenčního 
programu zajišťuje bezproblémovou účast 
v mechanismu směnných kurzů.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského či 
sociálního útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty účinné fiskální politiky uvedené ve 
čtvrtém pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským a 
finančním výborem Rada v případě potřeby 
vydá k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s článkem 121 Smlouvy usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k obezřetné
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program 
upravil.“

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským a 
finančním výborem, Výborem pro 
zaměstnanost a Výborem pro sociální 
ochranu Rada v případě potřeby vydá 
k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s články 9 a 121 SFEU usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k účinné
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 SFEU sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise,
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
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k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné
fiskální politiky.

střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
účinné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování. 

2. V případě závažného odchýlení od 
účinné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku či přebytku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 

Odchýlení od účinné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla účinné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
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dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech. 

dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy a 
rozpočtové plány předložené ve
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
dosáhl střednědobého rozpočtového cíle
s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické či sociální nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě závažného hospodářského či
sociálního útlumu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
účinné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému 
členskému státu zašle doporučení, aby 
učinil nezbytné úpravy. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.

Or. en


