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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Východiská

Komisia 29. septembra 2010 predstavila legislatívny balík zameraný na posilnenie správy 
ekonomických záležitostí v EÚ a eurozóne. Balík pozostáva zo šiestich návrhov: štyri z nich 
sa zaoberajú fiškálnymi otázkami vrátane reformy Paktu o stabilite a raste, zatiaľ čo dve nové 
nariadenia sú zamerané na odhalenie a riešenie vznikajúcich makroekonomických nerovnováh 
v rámci EÚ a eurozóny.

Komisia navrhuje posilniť dodržiavanie Paktu o stabilite a raste členskými štátmi a prehĺbiť 
koordináciu fiškálnej politiky. V rámci tzv. preventívnej časti Paktu o stabilite a raste sa mení 
a dopĺňa platné nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o 
dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii, aby sa zabezpečilo, že členské štáty 
budú v dobrých obdobiach realizovať obozretné fiškálnej politiky, a vytvoria tak potrebné 
rezervy pre zlé obdobia. Okrem toho sa v rámci tzv. nápravnej časti navrhujú zmeny a 
doplnenia nariadenia (ES) č. 1467/97 týkajúceho sa „vykonania postupu pri nadmernom 
schodku“ s cieľom zabezpečiť, aby sa dôslednejšie sledoval vývoj dlhu, ktorý by sa mal 
postaviť na rovnakú úroveň s vývojom deficitu.

Ďalej sa navrhuje smernica, ktorá by zaviedla požiadavky pre rozpočtové rámce členských 
štátov, s cieľom nabádať na fiškálnu zodpovednosť stanovením minimálnych požiadaviek pre 
vnútroštátne fiškálne rámce a zabezpečením ich súladu s povinnosťami vyplývajúcimi zo 
zmluvy. S cieľom podporiť zmeny v preventívnej a nápravnej časti Paktu o stabilite a raste 
Komisia navrhla aj posilnenie donucovacích mechanizmov pre členské štáty eurozóny.

Poznámky

Tento návrh stanoviska sa týka návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 
o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku, ktorý vypracovala 
Komisia a ktorý spravodajca navrhuje upraviť takto:

– Presadzovanie rozpočtového dohľadu by malo byť vždy v súlade so všeobecnými cieľmi 
EÚ, a najmä s požiadavkami článku 9 ZFEÚ spojenými s podporou vysokej úrovne 
zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

– Pri monitorovaní dodržiavania pravidiel v oblasti rozpočtovej disciplíny a pri prijímaní 
príslušných rozhodnutí by sa mali osobitne zohľadňovať nielen hlboké hospodárske , ale aj 
sociálne poklesy, ktoré môžu vplývať na finančnú situáciu vlád.

– Možnosť členských štátov realizovať štrukturálne reformy odchyľujúce sa od ich 
strednodobých rozpočtových cieľov by sa nemala spájať s dôchodkovými reformami, ktorých 
cieľom je podpora určitých modelov. Malo by sa to však umožniť členským štátom 
uskutočňujúcim štrukturálne reformy, ktoré sa podieľajú na ochrane alebo tvorbe pracovných 
miest a na znižovaní chudoby.

– Pokuty vybrané od členských štátov, ktoré nedodržali im určené odporúčania, by sa mali 
použiť na podporu dlhodobých cieľov a cieľov EÚ v oblasti investícií a zamestnanosti a 
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nemali by sa rozdeľovať len medzi tie členské štáty, na ktoré sa nevzťahuje žiadny postup pri 
nadmernej nerovnováhe, ako to navrhuje Komisia.

Posilnenie správy ekonomických záležitostí by sa malo uskutočňovať spolu s upevňovaním 
demokratickej legitímnosti správy ekonomických záležitostí v Únii. V tejto súvislosti by sa 
mala posilniť úloha Európskeho parlamentu počas celého dohľadu. Pravidelné konzultovanie 
so sociálnymi partnermi a väčšie zapojenie národných parlamentov predstavujú okrem toho 
nutnú podmienku pre vytvorenie dôveryhodného a transparentného rámca dohľadu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Koordinácia hospodárskych politík 
členských štátov Únie, ako sa ustanovuje 
v zmluve, by mala znamenať dodržiavanie 
hlavných zásad zameraných na stabilné 
ceny, zdravé verejné financie a menové 
podmienky a udržateľnú platobnú bilanciu.

(1) Koordinácia hospodárskych politík 
členských štátov Únie, ako sa ustanovuje 
v Zmluve o fungovaní Európskej únie 
(TFEÚ), by mala znamenať dodržiavanie 
hlavných zásad zameraných na vysokú 
úroveň zamestnanosti a sociálnej 
súdržnosti, stabilné ceny, zdravé verejné 
financie a menové podmienky a udržateľnú 
platobnú bilanciu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) V TFEÚ sa tiež ustanovuje, že pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností by Únia mala prihliadať 
na požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany a bojom 
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proti sociálnemu vylúčeniu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Pakt o stabilite a raste sa zakladá na 
zdravých verejných financiách ako 
prostriedkoch posilňovania podmienok 
cenovej stability a silného udržateľného 
rastu podporeného finančnou stabilitou 
a vhodného na vytváranie zamestnanosti. 

(3) Pakt o stabilite a raste sa zakladá na 
zdravých verejných financiách ako 
prostriedkoch posilňovania podmienok 
cenovej stability a silného udržateľného 
rastu podporeného finančnou stabilitou 
a vhodného na vytváranie zamestnanosti a 
mal by preto podporovať dlhodobé 
investície pre inteligentný, trvalo 
udržateľný a inkluzívny rast. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Rámec posilneného rozpočtového 
dohľadu by však mal podporovať 
dosahovanie cieľov Únie v oblasti rastu a 
zamestnanosti a v období hospodárskeho 
alebo sociálneho poklesu by sa mal spájať 
s úsilím o stimulovanie hospodárstva, 
ochranu a tvorbu pracovných miest a 
sociálnu súdržnosť, pričom by sa 
rešpektovali špecifické priority a potreby 
členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Posilnenie správy ekonomických 
záležitostí by sa malo uskutočňovať spolu 
s upevňovaním demokratickej legitímnosti 
správy ekonomických záležitostí v Únii, 
ktoré by sa malo dosiahnuť užším a 
včasnejším zapájaním Európskeho 
parlamentu a národných parlamentov 
prostredníctvom postupov koordinácie 
hospodárskej politiky, pričom by sa v plnej 
miere využili nástroje, ktoré poskytuje 
ZFEÚ, najmä hlavné smery 
hospodárskych politík členských štátov a 
Únie a usmernenia politiky zamestnanosti 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Pri posudzovaní prípadu v súvislosti 
s predĺžením lehoty na odstránenie 
nadmerného deficitu je potrebné brať 
osobitne do úvahy prudké hospodárske 
poklesy všeobecnej povahy.

(12) Pri posudzovaní prípadu v súvislosti 
s predĺžením lehoty na odstránenie 
nadmerného deficitu je potrebné brať 
osobitne do úvahy prudké hospodárske 
alebo sociálne poklesy. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prekročenie verejného deficitu nad 
referenčnú hodnotu sa v súlade s článkom 
126 ods. 2 písm. a) druhá zarážka zmluvy
považuje za výnimočné, keď je výsledkom 
mimoriadnej udalosti, ktorú dotknutý 
členský štát nemôže ovplyvniť a ktorá 
má veľký vplyv na finančnú pozíciu 
verejnej správy, alebo keď vznikne 
následkom prudkého hospodárskeho 
poklesu.

1. Prekročenie verejného deficitu nad 
referenčnú hodnotu sa v súlade s článkom 
126 ods. 2 písm. a) druhá zarážka ZFEÚ
považuje za výnimočné, keď je výsledkom 
mimoriadnej udalosti, ktorú dotknutý 
členský štát nemôže ovplyvniť a ktorá 
má veľký vplyv na finančnú pozíciu 
verejnej správy, alebo keď vznikne 
následkom prudkého hospodárskeho alebo 
sociálneho poklesu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 ZFEÚ
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte stratégie rastu a zamestnanosti 
Únie a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 
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správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability. 

správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno da (nové)
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Komisia a Rada náležite zvážia vo 
všetkých rozpočtových hodnoteniach v 
rámci postupu pri nadmernom schodku 
vykonávanie štrukturálnych reforiem, 
ktoré vedú k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti rastu a zamestnanosti.“

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový 
systém zahŕňajúci povinný, plne 
financovaný systém, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reformy sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto reformy
zohľadňujú čisté náklady na ňu
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reformy sa čisté 
náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na základe rovnakého lineárne zostupného 
základu. Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 zmluvy o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
126 zmluvy, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) ZFEÚ je 
odzrkadlením vykonávania štrukturálnych 
reforiem, ktoré vedú k dosahovaniu cieľov 
Únie v oblasti rastu a zamestnanosti,
Komisia a Rada pri hodnotení vývoja v 
údajoch o deficite v rámci postupu pri 
nadmernom deficite a údajoch o dlhu 
takisto zoberú do úvahy, ako sa tieto 
reformy podieľajú na ochrane alebo 
tvorbe pracovných miest a na znižovaní 
chudoby. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reforiem sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti týchto reforiem
zohľadňujú čisté náklady na ne
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reforiem sa čisté 
náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na základe rovnakého lineárne zostupného 
základu. Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 ZFEÚ o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
126 ZFEÚ, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
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súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových
reforiem.

a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených štrukturálnych
reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V odporúčaniach Rady prijatých 
v súlade s článkom 126 ods. 7 sa stanoví 
lehota najviac šiestich mesiacov, počas 
ktorej má dotknutý členský štát prijať 
účinné opatrenia. V odporúčaniach Rady sa 
stanoví aj lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu, ktoré, pokiaľ 
nenastanú osobitné okolnosti, sa má 
dosiahnuť v nasledujúcom roku po zistení 
deficitu. Rada v odporúčaní žiada od 
členského štátu, aby dosiahol ročné 
rozpočtové ciele, ktoré sú na základe 
predpovede podporujúcej odporúčanie 
v súlade s minimálnym ročným zlepšením 
dosahujúcim najmenej referenčnú hodnotu 
o 0,5 % HDP svojho cyklicky očisteného 
salda, bez vplyvu jednorazových 
a dočasných opatrení, aby sa zaistila
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
stanovenej v odporúčaní.

4. V odporúčaniach Rady prijatých 
v súlade s článkom 126 ods. 7 ZFEÚ a po 
porade s Európskym parlamentom sa 
stanoví lehota v trvaní najviac šiestich 
mesiacov, počas ktorej má dotknutý 
členský štát prijať účinné opatrenia. 
V odporúčaniach Rady sa stanoví aj lehota 
na odstránenie nadmerného deficitu, ktoré, 
pokiaľ nenastanú osobitné okolnosti, sa má 
dosiahnuť v nasledujúcom roku po zistení 
deficitu. Rada v odporúčaní riadne 
zohľadňuje článok 9 ZFEÚ, najmä 
pokiaľ ide o podporu vysokej úrovne 
zamestnanosti, záruku primeranej 
sociálnej ochrany a boja proti sociálnemu 
vylúčeniu a plnenia cieľov Únie v oblasti 
rastu a zamestnanosti, a žiada od 
členského štátu, aby dosiahol ročné 
rozpočtové ciele, ktoré sú na základe 
predpovede podporujúcej odporúčanie 
v súlade s minimálnym ročným zlepšením 
dosahujúcim najmenej referenčnú hodnotu 
o 0,5 % HDP svojho cyklicky očisteného 
salda, bez vplyvu jednorazových 
a dočasných opatrení, aby sa zaistilo
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
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stanovenej v odporúčaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa v súlade s odporúčaním podľa 
článku 126 ods. 7 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a po prijatí uvedeného tohto 
odporúčania sa vyskytnú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske udalosti 
s vážnymi nepriaznivými následkami na 
verejné financie, Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného odporúčania podľa článku 
126 ods. 7 zmluvy. V takomto revidovanom 
odporúčaní sa môže pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia spravidla najmä 
o rok predĺžiť lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi v 
porovnaní s hospodárskymi predpoveďami 
uvedenými v jej odporúčaní, či existujú 
neočakávané nepriaznivé hospodárske 
udalosti, ktoré majú vážny negatívny vplyv 
na verejné financie. V prípade 
všeobecného prudkého hospodárskeho 
poklesu Rada môže na základe 
odporúčania Komisie takisto rozhodnúť, že 
prijme revidované odporúčanie podľa 
článku 126 ods. 7 zmluvy.

5. Ak sa v súlade s odporúčaním podľa 
článku 126 ods. 7 ZFEÚ prijalo účinné 
opatrenie a po prijatí uvedeného tohto 
odporúčania sa vyskytnú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske alebo sociálne 
udalosti s vážnymi nepriaznivými 
následkami na verejné financie, Rada môže 
na základe odporúčania Komisie a po 
porade s Európskym parlamentom 
rozhodnúť o prijatí revidovaného 
odporúčania podľa článku 126 ods. 7 
ZFEÚ. V takomto revidovanom 
odporúčaní sa môže pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia spravidla najmä 
o rok predĺžiť lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi v 
porovnaní s hospodárskymi predpoveďami 
uvedenými v jej odporúčaní, či existujú 
neočakávané nepriaznivé hospodárske 
alebo sociálne udalosti, ktoré majú vážny 
negatívny vplyv na verejné financie. V 
prípade prudkého hospodárskeho alebo 
sociálneho poklesu môže Rada na základe 
odporúčania Komisie a po porade s 
Európskym parlamentom takisto 
rozhodnúť, že prijme revidované 
odporúčanie podľa článku 126 ods. 7 
ZFEÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Akékoľvek rozhodnutie Rady, ktorým sa 
v súlade s článkom 126 ods. 9 zmluvy
príslušnému zúčastnenému členskému štátu 
vydáva upozornenie, aby prijal opatrenia 
na zníženie deficitu, sa prijme do dvoch 
mesiacov od rozhodnutia Rady, ktorým sa 
ustanovuje, že nebolo prijaté účinné 
opatrenie v súlade s článkom 126 ods. 8. 
Rada vo svojom upozornení požiada 
členský štát, aby dosiahol ročné rozpočtové 
ciele, ktoré sú na základe predpovede 
podporujúcej toto upozornenie v súlade 
s minimálnym ročným zlepšením 
dosahujúcim referenčnú hodnotu najmenej 
0,5 % HDP svojich cyklicky upravených 
zostatkov, očistených od jednorazových 
alebo dočasných opatrení, aby sa zaistilo 
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
stanovenej v oznámení. Rada takisto 
uvedie opatrenia vedúce k dosiahnutiu 
týchto cieľov.

1. Akékoľvek rozhodnutie Rady, ktorým sa 
v súlade s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ
príslušnému zúčastnenému členskému štátu 
vydáva upozornenie, aby prijal opatrenia 
na zníženie deficitu, sa prijme po porade s 
Európskym parlamentom do dvoch 
mesiacov od rozhodnutia Rady, ktorým sa 
ustanovuje, že nebolo prijaté účinné 
opatrenie v súlade s článkom 126 ods. 8 
ZFEÚ. Rada vo svojom upozornení 
požiada členský štát, aby dosiahol ročné 
rozpočtové ciele, ktoré sú na základe 
predpovede podporujúcej toto upozornenie 
v súlade s minimálnym ročným zlepšením 
dosahujúcim referenčnú hodnotu najmenej 
0,5 % HDP svojich cyklicky upravených 
zostatkov, očistených od jednorazových 
alebo dočasných opatrení, aby sa zaistilo 
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
stanovenej v oznámení. Rada takisto 
uvedie opatrenia vedúce k dosiahnutiu 
týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa v súlade s upozornením podľa 
článku 126 ods. 9 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a keď sa po prijatí tohto 

2. Ak sa v súlade s upozornením podľa
článku 126 ods. 9 ZFEÚ prijalo účinné 
opatrenie a keď sa po prijatí tohto 
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upozornenia vyskytnú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske udalosti 
s vážnymi nepriaznivými následkami na 
verejné financie, Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného upozornenia podľa článku 
126 ods. 9 zmluvy. Takýmto revidovaným 
upozornením sa pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia môže spravidla 
najmä o rok predĺžiť lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi na 
základe hospodárskych predpovedí 
uvedených vo svojom oznámení, či 
existujú neočakávané nepriaznivé 
hospodárske udalosti s vážnymi 
negatívnymi následkami na verejné 
financie. Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného upozornenia podľa článku 
126 ods. 9 zmluvy v prípade všeobecného
prudkého hospodárskeho poklesu.

upozornenia vyskytnú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske alebo sociálne 
udalosti s vážnymi nepriaznivými 
následkami na verejné financie, Rada môže 
na základe odporúčania Komisie a po 
porade s Európskym parlamentom 
rozhodnúť o prijatí revidovaného 
upozornenia podľa článku 126 ods. 9 
ZFEÚ. Takýmto revidovaným 
upozornením sa pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia môže spravidla 
najmä o rok predĺžiť lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi na 
základe hospodárskych predpovedí 
uvedených vo svojom oznámení, či 
existujú neočakávané nepriaznivé 
hospodárske alebo sociálne udalosti 
s vážnymi negatívnymi následkami na 
verejné financie. Rada môže na základe 
odporúčania Komisie a po porade s 
Európskym parlamentom rozhodnúť 
o prijatí revidovaného upozornenia podľa 
článku 126 ods. 9 ZFEÚ v prípade 
prudkého hospodárskeho alebo sociálneho 
poklesu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Keď sú splnené podmienky článku 126 
ods. 11 zmluvy, Rada uloží sankcie 
v súlade s článkom 126 ods.11. Každé 
takéto rozhodnutie sa prijme najneskôr do 
štyroch mesiacov po rozhodnutí Rady 
o vydaní upozornenia dotknutému 
zúčastnenému členskému štátu, aby prijal 
opatrenia v súlade s článkom 126 ods. 9.

2. Keď sú splnené podmienky článku 126 
ods. 11 ZFEÚ, Rada po porade s 
Európskym parlamentom uloží sankcie 
v súlade s článkom 126 ods.11 ZFEÚ, 
pričom riadne zohľadňuje článok 9 
ZFEÚ, najmä pokiaľ ide o podporu 
vysokej úrovne zamestnanosti, záruku 
primeranej sociálnej ochrany a boja proti 
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sociálnemu vylúčeniu a plnenia cieľov 
Únie v oblasti rastu a zamestnanosti.
Každé takéto rozhodnutie sa prijme 
najneskôr do štyroch mesiacov po 
rozhodnutí Rady o vydaní upozornenia 
dotknutému zúčastnenému členskému 
štátu, aby prijal opatrenia v súlade 
s článkom 126 ods. 9 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V článku 7 sa slová „v článku 4 ods. 2 
a 3 nariadenia (ES) č. 3605/93“ 
nahrádzajú slovami „v článku 3 ods. 2 a 3 
nariadenia (ES) č. 479/2009“.

7. Článok 7 sa nahrádza takto:

„7. V prípade, že zúčastnený členský štát 
nekoná podľa po sebe nasledujúcich 
rozhodnutí Rady v súlade s článkom 126 
ods. 7 a 9 ZFEÚ, rozhodnutie Rady 
o uvalení sankcií v súlade s článkom 126 
ods. 11 ZFEÚ sa spravidla prijme do 
šestnástich mesiacov od termínov na 
podávanie správ stanovených v článku 3 
ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 
479/2009, pričom sa riadne zohľadňuje 
článok 9 ZFEÚ, najmä pokiaľ ide o 
podporu vysokej úrovne zamestnanosti, 
záruku primeranej sociálnej ochrany a 
boja proti sociálnemu vylúčeniu a plnenia 
cieľov Únie v oblasti rastu a 
zamestnanosti. V prípade, že sa 
uplatňuje článok 3 ods. 5 alebo článok 5 
ods. 2 tohto nariadenia, lehota 
šestnástich mesiacov sa primerane zmení 
a doplní. Urýchlený postup sa použije v 
prípade úmyselne plánovaného schodku, 
ktorý Rada uzná za nadmerný.“
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé rozhodnutie Rady o zintenzívnení 
sankcií v súlade s článkom 126 ods. 11 
zmluvy sa prijme najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa predloženia údajov 
v zmysle nariadenia (ES) č. 479/2009. 
Každé rozhodnutie Rady o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
v súlade s článkom 126 ods. 12 zmluvy sa 
prijme čo najskôr a v každom prípade nie 
neskôr ako do dvoch mesiacov odo dňa 
predloženia údajov v zmysle nariadenia 
(ES) č. 479/2009.

Každé rozhodnutie Rady o zintenzívnení 
sankcií v súlade s článkom 126 ods. 11 
ZFEÚ sa prijme po porade s Európskym 
parlamentom najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa predloženia údajov 
v zmysle nariadenia (ES) č. 479/2009. 
Každé rozhodnutie Rady o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
v súlade s článkom 126 ods. 12 ZFEÚ sa 
prijme čo najskôr a v každom prípade nie 
neskôr ako do dvoch mesiacov odo dňa 
predloženia údajov v zmysle nariadenia 
(ES) č. 479/2009.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia a Rada pravidelne monitorujú 
vykonávanie prijatého opatrenia:

1. Komisia a Rada pravidelne monitorujú 
vykonávanie prijatého opatrenia a 
podávajú o jeho výsledkoch správu 
Európskemu parlamentu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a rozdelia sa medzi 
zúčastnené členské štáty, ktoré nemajú 
nadmerný deficit, ako je určený v súlade 
s článkom 126 ods. 6 zmluvy, a ktoré 
nepodliehajú postupu pri nadmernej 
nerovnováhe v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
[.../...], podľa ich podielu na celkovom 
hrubom národnom dôchodku (HND) 
týchto oprávnených členských štátov.

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 ZFEÚ a použijú sa na 
podporu dosahovania dlhodobých cieľov 
Únie v oblasti investícií a zamestnanosti.

Or. en


