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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, že členské státy 
budou v čase konjunktury provádět „obezřetnou“ fiskální politiku, a tak si vytvoří 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, že 
vývoj zadlužení bude 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 č. 1467/97 
o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku a k němuž navrhovatel předkládá 
tyto hlavní návrhy změn:

– Prosazování rozpočtového dohledu by mělo vždy podléhat komplexním cílům EU, 
a zejména požadavkům článku 9 SFEU, které se týkají podpory vysoké úrovně zaměstnanosti, 
záruky přiměřené sociální ochrany a boje proti sociálnímu vyloučení.

– Při sledování toho, jak jsou dodržována pravidla rozpočtové kázně, a při přijímání s tím 
souvisejících rozhodnutí by měla být věnována zvláštní pozornost nejen závažnému 
hospodářskému, ale také sociálnímu útlumu, který může mít vliv na finanční situaci vlád.

– 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.

– 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 ne rozděleny 
pouze členským státům, u nichž neprobíhá postup při nadměrném schodku, jak navrhuje 
Komise.
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– Posílení správy ekonomických záležitostí by mělo jít 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 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 – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Koordinace hospodářských politik 
členských států v rámci Unie podle 
Smlouvy by měla vést k souladu s hlavními 
zásadami stabilních cen, zdravých 
veřejných financí a měnových podmínek a 
udržitelné platební bilance.

(1) Koordinace hospodářských politik 
členských států v rámci Unie podle 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) by měla vést k souladu s hlavními 
zásadami vysoké úrovně zaměstnanosti a 
sociální soudržnosti, stabilních cen, 
zdravých veřejných financí a měnových 
podmínek a udržitelné platební bilance. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle 
zdravých veřejných financí, které jsou 
prostředkem pro posílení podmínek pro 
cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst 
podpořený finanční stabilitou, jenž bude 
přispívat k tvorbě pracovních míst. 

(3) Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle 
zdravých veřejných financí, které jsou 
prostředkem pro posílení podmínek pro 
cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst 
podpořený finanční stabilitou, jenž bude 
přispívat k tvorbě pracovních míst, a měl 
by proto zvýšit dlouhodobé investice za 
účelem inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Posílený rámec pro rozpočtový 
dohled by však měl napomáhat plnění cílů 
Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti a měl 
by být v čase hospodářského nebo 
sociálního útlumu spojen s úsilím o 
stimulaci ekonomiky, ochranu a vytváření 
pracovních míst a sociální soudržnost a 
zároveň respektovat specifické priority a 
potřeby jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Posílení správy ekonomických 
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záležitostí by mělo být spojeno s posílením 
demokratické legitimity evropské správy 
věcí veřejných, čehož by mělo být 
dosaženo užším a lépe načasovaným 
zapojením Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů do postupů 
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 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Při posuzování toho, zda by měla být 
prodloužena lhůta pro nápravu nadměrného 
schodku, je třeba zvláště zohlednit 
všeobecný závažný hospodářský útlum.

(12) Při posuzování toho, zda by měla být 
prodloužena lhůta pro nápravu nadměrného 
schodku, je třeba zvláště zohlednit 
všeobecný závažný hospodářský nebo 
sociální útlum. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Překročení schodku veřejných financí 
nad referenční hodnotu se podle čl. 126 
odst. 2 písm. a) druhé odrážky Smlouvy
považuje za výjimečné tehdy, pokud je 

1. Překročení schodku veřejných financí 
nad referenční hodnotu se podle čl. 126 
odst. 2 písm. a) druhé odrážky SFEU
považuje za výjimečné tehdy, pokud je 
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způsobeno neobvyklou událostí, kterou 
dotyčný členský stát nemůže nikterak 
ovlivnit a která má zásadní dopad na 
finanční situaci vládních institucí, nebo 
pokud vznikne v důsledku prudkého 
hospodářského propadu.

způsobeno neobvyklou událostí, kterou 
dotyčný členský stát nemůže nikterak 
ovlivnit a která má zásadní dopad na 
finanční situaci vládních institucí, nebo 
pokud vznikne v důsledku prudkého 
hospodářského nebo sociálního propadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a 
celkové zdraví veřejných financí, zejména 
soulad se směrnicí Rady […] o 
požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států). Zpráva rovněž v případě 
potřeby analyzuje vývoj střednědobého 
stavu zadlužení (zejména náležitě odráží 
rizikové faktory včetně struktury splatnosti 
dluhu a měnové denominace dluhu, vnitřní 
dynamiku dluhu, kumulované rezervy a 
další státní aktiva; záruky, zejména 
v souvislosti s finančním sektorem; 
explicitní i implicitní závazky v důsledku 
stárnutí obyvatelstva a soukromého 
zadlužení, pokud by to eventuálně mohlo 
znamenat implicitní závazek pro vládu). 
Komise dále věnuje patřičnou pozornost 
všem ostatním faktorům, které jsou podle 

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 SFEU přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
strategií Unie pro růst a zaměstnanost a 
celkové zdraví veřejných financí, zejména 
soulad se směrnicí Rady […] o 
požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států). Zpráva rovněž v případě 
potřeby analyzuje vývoj střednědobého 
stavu zadlužení (zejména náležitě odráží 
rizikové faktory včetně struktury splatnosti 
dluhu a měnové denominace dluhu, vnitřní 
dynamiku dluhu, kumulované rezervy a 
další státní aktiva; záruky, zejména 
v souvislosti s finančním sektorem; 
explicitní i implicitní závazky v důsledku 
stárnutí obyvatelstva a soukromého 
zadlužení, pokud by to eventuálně mohlo 
znamenat implicitní závazek pro vládu). 
Komise dále věnuje patřičnou pozornost 
všem ostatním faktorům, které jsou podle 



PE454.658v01-00 8/15 PA\852020CS.doc

CS

názoru dotyčného členského státu 
rozhodující pro celkové kvalitativní 
posouzení překročení doporučené hodnoty 
a které členský stát sdělil Komisi a Radě. 
V tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost finančním příspěvkům na 
podporu mezinárodní solidarity a dosažení 
cílů politiky Unie, včetně finanční stability. 

názoru dotyčného členského státu 
rozhodující pro celkové kvalitativní 
posouzení překročení doporučené hodnoty 
a které členský stát sdělil Komisi a Radě. 
V tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost finančním příspěvkům na 
podporu mezinárodní solidarity a dosažení 
cílů politiky Unie, včetně finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. d a (nové)
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Komise a Rada při všech 
hodnoceních rozpočtu v rámci postupu 
při nadměrném schodku věnují 
náležitou pozornost provádění 
strukturálních reforem, které přispívají 
k dosažení cílů Unie v oblasti růstu a 
zaměstnanosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému 

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) SFEU výsledkem 
provádění strukturálních reforem, které 
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zavádějící vícepilířový systém zahrnující 
povinný plně fondově financovaný pilíř, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu 
při nadměrném schodku a údajů o dluhu k 
nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti 
růstu a zaměstnanosti, přihlíží Komise a 
Rada při hodnocení vývoje údajů o 
schodku v rámci postupu při nadměrném 
schodku a údajů o dluhu k tomu, jak tyto 
reformy přispívají k zachování nebo 
vytvoření pracovních míst a ke snížení 
chudoby. Jestliže poměr veřejného dluhu 
překračuje referenční hodnotu, jsou 
náklady na reformy zohledňovány pouze 
v případě, že schodek zůstává blízko 
referenční hodnotě. Za tím účelem se 
v období pěti let od vstupu těchto reforem
v platnost zohledňují čisté náklady na ně
vynaložené, které se odrážejí ve vývoji 
schodku a zadlužení, na bázi lineární 
degrese. Bez ohledu na datum vstupu 
reforem v platnost se navíc čisté náklady, 
které se odrážejí ve vývoji zadlužení, 
zohledňují po přechodné období pěti let od 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost –
bude vloženo] na téže bázi lineární 
degrese. Takto vypočítané čisté náklady se 
berou v úvahu rovněž při rozhodnutí Rady 
podle čl. 126 odst. 12 SFEU o zrušení 
některých nebo všech jejích rozhodnutí 
podle čl. 126 odst. 6 až 9 a 11 SFEU, 
pokud schodek podstatně a nepřetržitě 
klesal a dostal se na úroveň, která se blíží 
referenční hodnotě, a pokud se dluh 
v případě nedodržení požadavků kritéria 
dluhu nadále snižoval. Podobně se navíc 
zohledňuje snížení těchto čistých nákladů 
v důsledku částečného nebo úplného 
zrušení výše uvedených strukturálních 
reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 3 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Doporučení Rady podané v souladu s čl. 
126 odst. 7 Smlouvy stanoví nejvýše 
šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný 
členský stát přijmout účinná opatření. 
Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro 
odstranění nadměrného schodku; pokud 
nenastanou zvláštní okolnosti, mělo by 
tohoto odstranění být dosaženo v 
následujícím roce po zjištění schodku. V 
doporučení Rada požaduje, aby členský 
stát dosáhl ročních rozpočtových cílů, které 
jsou na základě prognózy, z níž doporučení 
vychází, v souladu s minimálním ročním 
zlepšením, které dosahuje nejméně 
doporučené hodnoty 0,5 % HDP jeho 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a dočasných opatření, aby 
se zajistilo odstranění nadměrného schodku 
ve lhůtě, která je stanovena v doporučení.

4. Doporučení Rady podané v souladu s čl. 
126 odst. 7 SFEU a po konzultaci 
s Evropským parlamentem stanoví nejvýše 
šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný 
členský stát přijmout účinná opatření. 
Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro 
odstranění nadměrného schodku; pokud 
nenastanou zvláštní okolnosti, mělo by 
tohoto odstranění být dosaženo v 
následujícím roce po zjištění schodku. V 
doporučení Rada požaduje, aby členský 
stát dosáhl ročních rozpočtových cílů, které 
jsou na základě prognózy, z níž doporučení 
vychází, v souladu s minimálním ročním 
zlepšením, které dosahuje nejméně 
doporučené hodnoty 0,5 % HDP jeho 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a dočasných opatření, aby 
se zajistilo odstranění nadměrného schodku 
ve lhůtě, která je stanovena v doporučení, a 
zároveň plně zohlední článek 9 SFEU, 
zejména pokud jde o podporu vysoké 
úrovně zaměstnanosti, záruku přiměřené 
sociální ochrany a boj proti sociálnímu 
vyloučení a cíle Unie v oblasti růstu a 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. e
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud byla v souladu s doporučením 
podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy přijata účinná 
opatření a pokud po přijetí uvedeného 
doporučení nastanou nepředvídané 
nepříznivé hospodářské okolnosti mající 

5. Pokud byla v souladu s doporučením 
podle čl. 126 odst. 7 SFEU přijata účinná 
opatření a pokud po přijetí uvedeného 
doporučení nastanou nepředvídané 
nepříznivé hospodářské nebo sociální 
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zásadní negativní důsledky pro veřejné 
finance, může Rada na doporučení Komise 
rozhodnout o přijetí revidovaného 
doporučení podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy. 
S ohledem na rozhodující faktory uvedené 
v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může být v 
tomto revidovaném doporučení zejména 
prodloužena lhůta pro odstranění 
nadměrného schodku zpravidla o jeden 
rok. Rada na základě hospodářských 
prognóz v doporučení posoudí, zda existují 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance. Rada může 
rovněž na doporučení Komise rozhodnout, 
že přijme revidované doporučení podle čl. 
126 odst. 7 Smlouvy v případě 
všeobecného prudkého hospodářského 
propadu.

okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem rozhodnout o 
přijetí revidovaného doporučení podle čl. 
126 odst. 7 SFEU. S ohledem na 
rozhodující faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 
tohoto nařízení může být v tomto 
revidovaném doporučení zejména 
prodloužena lhůta pro odstranění 
nadměrného schodku zpravidla o jeden 
rok. Rada na základě hospodářských 
prognóz uvedených v doporučení posoudí, 
zda existují nepředvídané nepříznivé 
hospodářské nebo sociální okolnosti mající 
zásadní negativní dopad na veřejné 
finance. Rada může rovněž na doporučení 
Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem rozhodnout, že přijme 
revidované doporučení podle čl. 126 odst. 
7 SFEU v případě prudkého hospodářského 
nebo sociálního propadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Případné rozhodnutí Rady vyzývající 
dotyčný zúčastněný členský stát, aby přijal 
opatření ke snížení nadměrného schodku 
podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy, se přijme do 
dvou měsíců od rozhodnutí Rady o tom, že 
nebyla přijata žádná účinná opatření podle 
čl. 126 odst. 8. Ve výzvě Rada požaduje, 
aby členský stát dosáhl ročních 
rozpočtových cílů, které jsou na základě 
prognózy, z níž výzva vychází, v souladu 
s minimálním ročním zlepšením, které 
dosahuje nejméně doporučené hodnoty 0,5 

1. Případné rozhodnutí Rady vyzývající 
dotyčný zúčastněný členský stát, aby přijal 
opatření ke snížení nadměrného schodku 
podle čl. 126 odst. 9 SFEU, se přijme po 
konzultaci s Evropským parlamentem do 
dvou měsíců od rozhodnutí Rady o tom, že 
nebyla přijata žádná účinná opatření podle 
čl. 126 odst. 8 SFEU. Ve výzvě Rada 
požaduje, aby členský stát dosáhl ročních 
rozpočtových cílů, které jsou na základě 
prognózy, z níž výzva vychází, v souladu 
s minimálním ročním zlepšením, které 



PE454.658v01-00 12/15 PA\852020CS.doc

CS

% HDP jeho cyklicky očištěného salda, bez 
vlivu jednorázových a dočasných opatření, 
aby se zajistilo odstranění nadměrného 
schodku ve lhůtě, která je stanovena ve 
výzvě. Rada rovněž uvede opatření 
přispívající k dosažení těchto cílů.

dosahuje nejméně doporučené hodnoty 0,5 
% HDP jeho cyklicky očištěného salda, bez 
vlivu jednorázových a dočasných opatření, 
aby se zajistilo odstranění nadměrného 
schodku ve lhůtě, která je stanovena ve 
výzvě. Rada rovněž uvede opatření 
přispívající k dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud byla v souladu s výzvou podle čl. 
126 odst. 9 Smlouvy přijata účinná opatření 
a pokud po přijetí výzvy nastanou 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise rozhodnout o přijetí 
revidované výzvy podle čl. 126 odst. 9 
Smlouvy. S ohledem na rozhodující faktory 
uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení 
může být v této revidované výzvě zejména 
prodloužena lhůta pro odstranění 
nadměrného schodku zpravidla o jeden 
rok. Rada na základě hospodářských 
prognóz ve výzvě posoudí, zda existují 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance. Rada může 
rovněž na doporučení Komise rozhodnout, 
že přijme revidovanou výzvu podle čl. 126 
odst. 9 Smlouvy v případě všeobecného
prudkého hospodářského propadu.

2. Pokud byla v souladu s výzvou podle čl. 
126 odst. 9 SFEU přijata účinná opatření a 
pokud po přijetí výzvy nastanou 
nepředvídané nepříznivé hospodářské nebo 
sociální okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem rozhodnout o 
přijetí revidované výzvy podle čl. 126 odst. 
9 SFEU. S ohledem na rozhodující faktory 
uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení 
může být v této revidované výzvě zejména 
prodloužena lhůta pro odstranění 
nadměrného schodku zpravidla o jeden 
rok. Rada na základě hospodářských 
prognóz ve výzvě posoudí, zda existují 
nepředvídané nepříznivé hospodářské nebo 
sociální okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance. Rada může 
rovněž na doporučení Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
rozhodnout, že přijme revidovanou výzvu 
podle čl. 126 odst. 9 SFEU v případě 
prudkého hospodářského nebo sociálního 
propadu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky pro 
uplatnění čl. 126 odst. 11 Smlouvy, uvalí 
Rada sankce podle čl. 126 odst. 11. Takové 
rozhodnutí se přijme nejpozději do čtyř 
měsíců od rozhodnutí Rady podle čl. 126 
odst. 9 vyzývajícího dotyčný zúčastněný 
členský stát, aby učinil opatření.

2. Pokud jsou splněny podmínky pro 
uplatnění čl. 126 odst. 11 SFEU, uvalí 
Rada po konzultaci s Evropským 
parlamentem sankce podle čl. 126 odst. 11 
SFEU, přičemž plně zohlední článek 9 
SFEU, zejména pokud jde o podporu 
vysoké úrovně zaměstnanosti, záruku 
přiměřené sociální ochrany a boj proti 
sociálnímu vyloučení a cíle Unie v oblasti 
růstu a zaměstnanosti. Takové rozhodnutí 
se přijme nejpozději do čtyř měsíců od 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 9 
SFEU vyzývajícího dotyčný zúčastněný 
členský stát, aby učinil opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V článku 7 se odkaz na „čl. 4 odst. 2 a 3 
nařízení (ES) č. 3605/93“ nahrazuje 
odkazem na „čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení 
(ES) č. 479/2009“.

7. Článek 7 se nahrazuje tímto:

„7. Pokud se dotyčný členský stát 
nepodřídí jednotlivým rozhodnutím, 
které Rada postupně přijme na základě
čl. 126 odst. 7 a 9 SFEU, je rozhodnutí 
Rady o uvalení sankcí podle čl. 126 odst. 
11 SFEU přijato zpravidla do šestnácti 
měsíců ode dne oznámení podle čl. 3 
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odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 479/2009, 
přičemž se plně zohlední článek 9 SFEU, 
zejména pokud jde o podporu vysoké 
úrovně zaměstnanosti, záruku přiměřené 
sociální ochrany a boj proti sociálnímu 
vyloučení a cíle Unie v oblasti růstu a 
zaměstnanosti. Použijí-li se čl. 3 odst. 5 
nebo čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení, 
šestnáctiměsíční lhůta se odpovídajícím 
způsobem změní. V případě záměrně 
plánovaného schodku, o kterém Rada 
rozhodne, že je nadměrný, se použije 
zkrácené řízení."

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případné rozhodnutí Rady zostřit sankce v 
souladu s čl. 126 odst. 11 Smlouvy se 
přijme nejpozději do dvou měsíců ode dne 
oznámení podle nařízení (ES) č. 479/2009. 
Případné rozhodnutí Rady zrušit některá 
nebo všechna svá rozhodnutí podle čl. 126 
odst. 12 Smlouvy se přijme co nejdříve, v 
každém případě však nejpozději do dvou 
měsíců ode dne oznámení podle nařízení 
(ES) č. 479/2009.

Případné rozhodnutí Rady zostřit sankce v 
souladu s čl. 126 odst. 11 SFEU se přijme 
po konzultaci s Evropským parlamentem 
nejpozději do dvou měsíců ode dne 
oznámení podle nařízení (ES) č. 479/2009. 
Případné rozhodnutí Rady zrušit některá 
nebo všechna svá rozhodnutí podle čl. 126 
odst. 12 SFEU se přijme co nejdříve, v 
každém případě však nejpozději do dvou 
měsíců ode dne oznámení podle nařízení 
(ES) č. 479/2009.

Or. en



PA\852020CS.doc 15/15 PE454.658v01-00

CS

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise a Rada pravidelně sledují 
provádění opatření:

1. Komise a Rada pravidelně sledují 
provádění opatření a o výsledcích 
informují Evropský parlament:

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1467/97 
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
zúčastněné členské státy, u kterých není 
zjištěn nadměrný schodek podle čl. 126 
odst. 6 Smlouvy a které nepodléhají 
postupu při nadměrné nerovnováze ve 
smyslu nařízení (EU) č. […/…], v poměru 
k jejich podílu na celkovém hrubém 
národním důchodu (HND) těchto 
způsobilých členských států.

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 
článku 311 SFEU a použijí se na podporu 
plnění cílů Unie v oblasti dlouhodobých 
investic a zaměstnanosti.

Or. en


