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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 mají za cíl 
zjistit a řešit vznikající makroekonomickou nerovnováhu 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 (ES) č. 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 příznivá období. V rámci tzv. nápravné složky paktu se navíc 
navrhují změny nařízení (ES) č. 1467/97 týkající se „postupu při nadměrném schodku“, které 
mají zajistit, aby byl vývoj zadlužení důsledněji sledován a byl 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 Komisí předloženého návrhu nařízení o účinném prosazování 
rozpočtového dohledu v eurozóně. Navrhovateli nečiní problém podpořit řadu jednotlivostí, 
které Komise navrhuje, chce však, aby v návrhu byly provedeny tyto hlavní změny:

– Prosazování rozpočtového dohledu by mělo vždy podléhat hlavním cílům EU, a zejména 
požadavkům článku 9 SFEU, které se týkají podpory vysoké úrovně zaměstnanosti, záruky 
přiměřené sociální ochrany a boje proti sociálnímu vyloučení. Stejně důležité je, aby byl v 
rámci evropského semestru pro politickou koordinaci vytvořen rámec pro zvýšený dohled.

- Dále by v zájmu zvýšení rozpočtového dohledu neměly být součástí systému prosazování 
pouze pokuty (sankce), ale i pobídky.

– Pokuty vybrané od členských států, které nedodržují jim určená doporučení, by měly být 
použity na podporu dlouhodobých cílů EU v oblasti investic a zaměstnanosti, a ne pouze 
rozděleny členským státům, které nemají nadměrný schodek, jak navrhuje Komise.

- Měla by být posílena role Evropského parlamentu i vnitrostátních parlamentů v celém 
procesu dohledu.
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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 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Smlouva o fungování Evropské unie 
(SFEU) také stanoví, že při vymezování a 
provádění svých politik a činností by měla 
Unie přihlížet k požadavkům spojeným s 
podporou vysoké míry zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany a 
bojem proti sociálnímu vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Evropská rada přijala na svém 
zasedání dne 17. června 2010 novou 
strategii pro růst a zaměstnanost, strategii 
Evropa 2020, s cílem umožnit Unii vyjít z 
krize v silnější pozici a nasměrovat své 
hospodářství k inteligentnímu, 
udržitelnému a inkluzivnímu růstu 
doprovázenému vysokou mírou 
zaměstnanosti, produktivity a sociální 
soudržnosti. Evropská rada se rovněž 
rozhodla vyhlásit dne 1. ledna 2011 
evropský semestr pro politickou 
koordinaci s cílem dát členským státům 
možnost těžit z koordinace na úrovni Unie 
již v raném stadiu a umožnit zvýšený 
dohled a současné posouzení jak 
rozpočtových opatření, tak strukturálních 
reforem podporujících růst a 
zaměstnanost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii. 

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné pobídky a sankce. 
Tyto pobídky a sankce by měly posílit 
důvěryhodnost rámce pro fiskální dohled v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Posílený rámec pro rozpočtový 
dohled by však měl podporovat 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
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) 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 
koordinace hospodářské politiky, přičemž 
by měly být plně využívány nástroje, jež 
skýtá SFEU, zejména hlavní směry 
hospodářských politik členských států a 
Unie a hlavní směry politik zaměstnanosti 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, v rámci preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu by měly motivovat
k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Pobídky a sankce pro členské státy, 
jejichž měnou je euro, v rámci preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu by měly 
zajistit obezřetnou fiskální politiku. Tato 
politika by měla zajistit, aby tempo růstu 
veřejných výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských okolností. 

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských nebo 
sociálních okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být použity na podporu plnění cílů Unie, 
pokud jde o dlouhodobé investice a 
zaměstnanost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pravomoc přijímat jednotlivá 
rozhodnutí o uplatnění sankčních 
mechanismů stanovených v tomto nařízení 
by měla být svěřena Radě. Jako součást 
koordinace hospodářských politik 
členských států v rámci Rady podle čl. 121 
odst. 1 Smlouvy jsou tato jednotlivá 
rozhodnutí bezprostředním pokračováním 
opatření přijatých Radou v souladu s 
články 121 a 126 Smlouvy a nařízení (ES) 
č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97. 

(13) Pravomoc přijímat jednotlivá 
rozhodnutí o uplatnění sankčních 
mechanismů stanovených v tomto nařízení 
by měla být svěřena Radě. Jako součást 
koordinace hospodářských politik 
členských států v rámci Rady podle čl. 121 
odst. 1 SFEU jsou tato jednotlivá 
rozhodnutí bezprostředním pokračováním 
opatření přijatých Radou v souladu s 
články 121, 126 a 148 SFEU a nařízení 
(ES) č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně. 

1. Toto nařízení stanoví systém pobídek a 
sankcí za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
SFEU k přijetí nezbytných nápravných 
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opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise a po konzultaci s 
Evropským parlamentem členskému státu 
povinnost složit úročený vklad. Rozhodnutí 
se považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 SFEU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
SFEU rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem členskému státu povinnost 
složit neúročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou 
o zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů 
od jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 SFEU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
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může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané 
Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 6 Smlouvy
navrhnout snížení výše neúročeného 
vkladu nebo jeho zrušení.

může Komise na základě mimořádných 
hospodářských nebo sociálních okolností 
nebo odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 
126 odst. 6 SFEU navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy. 

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 SFEU, že členský stát nepřijal 
ve stanovené lhůtě účinná opatření na 
základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem, s patřičným 
zohledněním článku 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, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 SFEU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané
Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 8 Smlouvy 
navrhnout snížení nebo zrušení pokuty.

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských nebo sociálních okolností 
nebo odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 
126 odst. 8 Smlouvy navrhnout snížení 
nebo zrušení pokuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států. 

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 SFEU a použijí se na podporu 
plnění cílů Unie, pokud jde o dlouhodobé 
investice a zaměstnanost.

Or. en


