
PA\852014CS.doc PE454.657v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2010/0279(COD)

5. 1. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních
k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
(KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

Navrhovatelka: Pervenche Berès



PE454.657v01-00 2/11 PA\852014CS.doc

CS

PA_Legam



PA\852014CS.doc 3/11 PE454.657v01-00

CS

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.

V pozdějších dvou návrzích předkládá Komise návrhy řady nových prvků, které se týkají 
dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou a její nápravy, a to s cílem rozšířit 
ekonomický dohled EU na nefiskální oblasti. „Preventivní složka“ těchto prvků zahrnuje 
pravidelné hodnocení rizik nerovnováhy, které vychází ze srovnávacího přehledu jednotlivých 
ukazatelů a provádění hloubkových analýz jednotlivých zemí. V případě potřeby může Rada 
předložit určitému členskému státu konkrétní doporučení, jedná-li se o stát se závažnou 
nerovnováhou či s nerovnováhou, která ohrožuje fungování HMU. „Nápravná složka“ navíc
v podobě, v níž je v návrhu o „donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy v eurozóně“ prezentována, předpokládá, že členské státy 
eurozóny, které neprokáží dostatečné dodržování příslušných doporučení, mohou být 
podrobeny postupu při nadměrném schodku a v konečném důsledku čelit sankcím v podobě 
roční pokuty.

Připomínky

Návrh Komise obsahuje mnoho rozumných myšlenek. Navrhovatelka obecně souhlasí
s názorem Komise, že je nutné vyvinout v každém členském státě nový strukturovaný postup 
pro prevenci a nápravu nepříznivé makroekonomické nerovnováhy. Navrhovatelka 
připomíná, že sdělení Komise „Deset let HMU“ poukázalo na nárůst v rozdílech mezi 
jednotlivými členskými státy ještě před krizí a že se tímto bodem podrobně zabývalo 
usnesení, které Evropský parlament k tomuto sdělení přijal. Mechanismus pro sledování
a prevenci těchto rozdílů a nerovnováhy je proto více než vítán. Navrhovatelka se však 
domnívá, že je zapotřebí několika změn, které zajistí, aby byly výskyty nerovnováhy a rozdíly 
mezi členskými státy odhalovány, bylo jim předcházeno nebo byly v konečném důsledku 
napravovány efektivním způsobem. Předkládá proto soubor pozměňovacích návrhů
k návrhům Komise, které se týkají „prevence a nápravy makroekonomické nerovnováhy“
a „donucovacích opatření k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně“, 
přičemž se zabývají těmito hlavními aspekty:

– Rámec dohledu EU by měl kromě obecných hospodářských a finančních aspektů zahrnovat
i aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty. Do preventivní složky rámce dohledu by proto měl 
být jako právní základ přidán článek 148 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)
a příslušné nařízení by se mělo ve stejné míře zabývat prevencí a nápravou jak 
makroekonomické, tak sociální nerovnováhy. Tímto způsobem bude zaručen integrovanější 
hospodářský a sociální přístup.

– V souvislosti s výše uvedeným návrhem by měly být při posuzování nerovnováhy 
zohledňovány nástroje vycházející z článku 148 SFEU, zejména hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států, a měly by být doplněny o konkrétní nástroje pro odhalování
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a prevenci sociální nerovnováhy. Do všech příslušných postupů dohledu by tak měly být 
aktivně zapojeny Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC).

– Srovnávací přehled ukazatelů, který má sloužit jako nástroj včasného odhalování
a sledování nerovnováhy, by měla Komise přijmout a pravidelně aktualizovat v podobě aktu
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU. K hlavním ukazatelům by měly patřit 
příslušné aspekty zaměstnanosti, nezaměstnanosti, chudoby a zdanění.

– Systém nápravy makroekonomické nerovnováhy by neměl pouze přispívat k rozpočtové 
kázni členských států eurozóny. Stejně důležité je, aby byl vytvořen takovým způsobem, aby 
bránil výskytu asymetrických šoků a rovněž přispíval k udržitelnému růstu a tvorbě 
pracovních míst. Jeho fungování by tak mělo napomáhat plnění cílů EU v oblasti růstu
a pracovních míst, jako jsou ty, jež byly přijaty v rámci strategie Evropa 2020.

– Součástí systému nápravy by navíc neměly být pouze pokuty (sankce), ale i pobídky, a to i 
v případech, kdy se jedná o nápravu nadměrné nerovnováhy. Veškerá rozhodnutí ohledně 
uložení sankce či pokuty členskému státu by měla být podmíněna provedením posouzení 
případných sociálních dopadů.

– Pokuty vybrané od členských států, které nedodržují jim určená doporučení, by měly být 
použity na podporu cílů EU v oblasti dlouhodobých investic a zaměstnanosti, a nikoli pouze 
rozděleny členským státům, u nichž neprobíhá postup při nadměrném schodku, jak navrhuje 
Komise.

Závěrem se navrhovatelka domnívá, že je nanejvýš důležité, aby byla v rámci celého procesu 
dohledu posílena úloha Evropského parlamentu. Nezbytnou podmínkou důvěryhodného
a transparentního rámce dohledu je navíc pravidelné konzultování sociálních partnerů 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
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Evropská rada přijala na svém 
zasedání dne 17. června 2010 novou 
strategii pro růst a zaměstnanost, strategii 
Evropa 2020, která má Unii umožnit vyjít
z krize silnější a nasměrovat své 
hospodářství k inteligentnímu, 
udržitelnému a inkluzivnímu růstu 
doprovázenému vysokou mírou 
zaměstnanosti, produktivity a sociální 
soudržnosti. Evropská rada se rovněž 
rozhodla zahájit dne 1. ledna 2011 
evropský semestr pro politickou 
koordinaci s cílem umožnit členským 
státům těžit z koordinace na úrovni Unie 
již v raném stadiu a umožnit zvýšený 
dohled a současné posouzení jak 



PE454.657v01-00 6/11 PA\852014CS.doc

CS

rozpočtových opatření, tak strukturálních 
reforem podporujících růst
a zaměstnanost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je třeba stavět na zkušenostech 
získaných během první dekády fungování 
hospodářské a měnové unie.

(2) Je třeba stavět na zkušenostech 
týkajících se makroekonomické a sociální 
nerovnováhy získaných v prvním desetiletí
fungování hospodářské a měnové unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Zejména dohled nad hospodářskými 
politikami členských států by měl být 
rozšířen nad rámec rozpočtového dohledu
s cílem zabránit nadměrné 
makroekonomické nerovnováze a pomoci 
postiženým členským státům navrhnout 
plán nápravných opatření, dříve než dojde
k zakořenění rozdílů. Toto rozšiřování by 
mělo probíhat současně s prohlubujícím se 
fiskálním dohledem.

(3) Zejména dohled nad hospodářskými 
politikami členských států by měl být 
rozšířen nad rámec rozpočtového dohledu
s cílem zabránit nadměrné 
makroekonomické a sociální nerovnováze,
pomoci postiženým členským státům 
navrhnout plán nápravných opatření, dříve 
než dojde k zakořenění rozdílů, podpořit 
vzájemně se posilující rozvojové strategie
a usnadnit sledování pokroku při plnění 
cílů Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti. 
Toto rozšiřování by mělo probíhat 
současně s prohlubujícím se fiskálním 
dohledem.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Aby bylo možné pomoci tuto 
nerovnováhu řešit, je zapotřebí postup 
stanovený právními předpisy.

(4) Aby bylo možné pomoci tuto 
nerovnováhu řešit, je zapotřebí 
integrovanější hospodářský a sociální 
přístup a postup stanovený právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Mnohostranný dohled uvedený v čl. 
121 odst. 3 a 4 Smlouvy je vhodné doplnit
o zvláštní pravidla pro odhalování, 
prevenci a nápravu makroekonomické 
nerovnováhy. Tento postup by měl být 
zakotven v ročním cyklu mnohostranného 
dohledu.

(5) Mnohostranný dohled uvedený v čl. 
121 odst. 3 a 4 SFEU je vhodné doplnit
o zvláštní pravidla pro odhalování, 
prevenci a nápravu makroekonomické 
nerovnováhy, která budou zahrnovat jak 
pobídky, tak pokuty. Tento postup by měl 
být zakotven v ročním cyklu 
mnohostranného dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Vynucování nařízení (EU) č. […/…] by 
mělo být posíleno stanovením pokut pro 
členské státy, jejichž měnou je euro,
v případě opakovaného nedodržení 
doporučení týkajících se řešení nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy.

(6) Vynucování nařízení (EU) č. […/…] by 
mělo být posíleno stanovením pobídek
a pokut pro členské státy, jejichž měnou je 
euro, v případě opakovaného nedodržení 
doporučení týkajících se řešení nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Makroekonomická nerovnováha 
pravděpodobně způsobí nepřiměřené 
kolísání veřejných příjmů a výdajů
v průběhu hospodářského cyklu, ovlivní 
tak souhrnné údaje a zkreslí obraz pro 
fiskální plánování a rozhodování.
Nevhodné volby fiskální politiky založené 
na zkreslených trendech by mohly oslabit
a případně ohrozit udržitelnost veřejných 
financí. Bez kontroly mají fiskální a jiná 
makroekonomická nerovnováha potenciál 
vzájemně se posilovat a případně ohrozit 
řádné fungování hospodářské a měnové 
unie. Z těchto důvodů by k rozpočtové 
kázni členských států, jejichž měnou je 
euro, měl přispět systém nápravy 
makroekonomické nerovnováhy.

(7) Makroekonomická nerovnováha 
pravděpodobně způsobí nepřiměřené 
kolísání veřejných příjmů a výdajů
v průběhu hospodářského cyklu, ovlivní 
tak souhrnné údaje a zkreslí obraz pro 
fiskální plánování a rozhodování.
Nevhodné volby fiskální politiky založené 
na zkreslených trendech by mohly oslabit
a případně ohrozit udržitelnost veřejných 
financí. Bez kontroly mají fiskální a jiná 
makroekonomická nerovnováha potenciál 
vzájemně se posilovat a případně ohrozit 
řádné fungování hospodářské a měnové 
unie. Z těchto důvodů by měl systém 
nápravy makroekonomické nerovnováhy 
přispět k optimálnosti společných politik 
prostřednictvím zabránění výskytu 
asymetrických šoků, a tak přispívat i 
k udržitelnému růstu, vytváření 
pracovních míst a k rozpočtové kázni 
členských států, jejichž měnou je euro.  

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Postup uplatňování pokut vůči 
členským státům, které nepřijmou účinná 
opatření k nápravě makroekonomické 
nerovnováhy, by měl být vykládán tak, že
uplatnění pokuty vůči uvedeným členským 
státům je pravidlem, a nikoliv výjimkou. 

(11) Postup uplatňování pokut vůči 
členským státům, které nepřijmou účinná 
opatření k nápravě makroekonomické 
nerovnováhy, by měl být vykládán tak, aby 
bylo uplatnění pokuty vůči uvedeným 
členským státům spravedlivé a účinné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vybrané pokuty by měly být 
rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a jež nepodléhají postupu 
při nadměrné nerovnováze ani nemají 
nadměrný schodek. 

(12) Vybrané pokuty by měly být použity 
na podporu plnění cílů Unie v oblasti 
dlouhodobých investic a pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pravomoc přijímat jednotlivá 
rozhodnutí o použití pokuty stanovené
v tomto nařízení by měla být svěřena Radě.
V rámci koordinace hospodářských politik 
členských států prováděné v rámci Rady, 
jak specifikuje čl. 121 odst. 1 Smlouvy, tato 
jednotlivá rozhodnutí nedílně navazují na 
opatření přijatá Radou v souladu s článkem 
121 Smlouvy a s nařízením (EU) č. […/…].

(13) Pravomoc přijímat jednotlivá 
rozhodnutí o použití pokuty stanovené
v tomto nařízení by měla být svěřena Radě
po konzultaci s Evropským parlamentem.
V rámci koordinace hospodářských politik 
členských států prováděné v rámci Rady, 
jak specifikuje čl. 121 odst. 1 SFEU, tato 
jednotlivá rozhodnutí nedílně navazují na 
opatření přijatá Radou v souladu s článkem 
121 SFEU a s nařízením (EU) č. […/…].

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se stanoví systém pokut 
pro účinnou nápravu makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně.

1. Tímto nařízením se stanoví systém 
pobídek a pokut pro účinnou nápravu 
makroekonomické nerovnováhy
v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
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Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty Pobídky a pokuty

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rada na základě návrhu Komise uloží 
roční pokutu, jestliže:

1. Rada na základě návrhu Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
uloží roční pokutu založenou na dani
z uhlíku nebo zvýšení sazby daně z příjmu 
právnických osob, jestliže:

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, 
pokud Rada do deseti dnů od přijetí návrhu 
Komisí nerozhodne kvalifikovanou 
většinou o jeho zamítnutí. Rada může 
návrh změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy. 

Rozhodnutí se vyhodnotí s ohledem na 
sociální dopady a považuje se za přijaté 
Radou, pokud Rada do deseti dnů od přijetí 
návrhu Komisí nerozhodne kvalifikovanou 
většinou o jeho zamítnutí. Rada může 
návrh změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
SFEU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 může Komise
z důvodů výjimečných hospodářských 
okolností nebo na základě odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu podané 
Komisi do deseti dnů od přijetí závěrů 
Rady uvedených v odstavci 1 navrhnout 
snížení výše pokuty nebo její zrušení. 

3. Odchylně od odstavce 2 může Komise
z důvodů výjimečných hospodářských 
nebo sociálních okolností nebo na základě 
odůvodněné žádosti dotčeného členského 
státu podané Komisi do deseti dnů od 
přijetí závěrů Rady uvedených v odstavci 1 
navrhnout snížení výše pokuty nebo její 
zrušení. 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty vybrané v souladu s článkem 3 
tohoto nařízení představují jiné příjmy 
uvedené v článku 311 Smlouvy a rozdělí se 
mezi členské státy, jejichž měnou je euro, 
jež nejsou předmětem postupu při 
nadměrné nerovnováze ve smyslu nařízení 
(EU) č. […/…] a jež nemají nadměrný 
schodek určený v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy, v poměru k jejich podílu na 
celkovém hrubém národním důchodu 
(HND) způsobilých členských států.

Pokuty vybrané v souladu s článkem 3 
tohoto nařízení představují jiné příjmy ve 
smyslu článku 311 SFEU a použijí se na 
podporu splnění cílů Unie v oblasti 
dlouhodobých investic a zaměstnanosti.

Or. en


