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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 
odhalit 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 1467/97 týkající se „postupu při nadměrném schodku“, které mají 
zajistit, aby byl vývoj zadlužení přísněji 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 návrhu směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států, který předložila Komise. Zpravodaj obecně vítá návrhy předložené s cílem 
zajistit zlepšení vnitrostátních fiskálních rámců a povzbudit členské státy, aby v budoucnosti 
přijímaly lepší fiskální rozhodnutí. Zejména jsou potřebné návrhy na zlepšení statistického 
vykazování fiskálních údajů, aby se zabránilo opakování nedávných zkušeností v některých 
členských státech. Stejně tak by měly pomoci zajistit větší fiskální stabilitu také návrhy na 
nezávislé rozpočtové úřady, vnitrostátní fiskální pravidla a povinné víceleté rozpočtování .

Navrhovatelka se však domnívá, že některá upřesnění a změny jsou nezbytné, a proto 
navrhuje změny, které by řešily tyto nejdůležitější aspekty:

– Obecný cíl tohoto návrhu by měl jasně souviset s celkovými cíli EU, a zejména s požadavky 
článku 9 SFEU, které se týkají podpory vysoké úrovně zaměstnanosti, záruk přiměřené 
sociální ochrany a boje proti sociálnímu vyloučení. Stejně důležité je, aby předložená 
pravidla, která mají zajistit zlepšení vnitrostátních fiskálních rámců, byla vytvořena v rámci 
evropského semestru pro politickou koordinaci.

– Požadavky na vnitrostátní rozpočtové rámce by měly nejenom zajistit, aby fiskální 
plánování členských států vycházelo z realistických prognóz, ale aby také byla věnována 
patřičná pozornost udržitelnosti jejich systémů sociální ochrany, včetně důchodových systémů
a systémů zdravotní péče.
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– Požadavky na vnitrostátní rozpočtové rámce by také měly být navrženy tak, aby stimulovaly 
členské státy a ponechávaly jim manévrovací prostor na rozvojově orientované veřejné 
investice, například do vzdělávání a odborné přípravy, které přispívají k dosažení cílů EU
v oblasti růstu a zaměstnanosti.

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 směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Smlouva o fungování Evropské unie 
(SFEU) 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 směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) 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, aby umožnila členským států 
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využít výhody včasné koordinace na 
úrovni Unie, zvýšit dohled a současně 
posoudit jak rozpočtová opatření, tak 
strukturálních reformy podporující růst
a zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by se měly vyvarovat 
procyklických fiskálních politik a 
v příznivých dobách by se mělo zvyšovat 
úsilí o fiskální konsolidaci. K plnění těchto 
cílů jsou zapotřebí jasně vymezená 
numerická fiskální pravidla.

(13) Členské státy by se měly vyvarovat 
procyklických fiskálních politik a 
v příznivých dobách by se mělo zvyšovat 
úsilí o fiskální konsolidaci. Snahy
o fiskální konsolidaci by také měly 
ponechávat manévrovací prostor, zejména 
pro veřejné investice napomáhající 
dosažení cílů Unie v oblasti růstu
a zaměstnanosti. K plnění těchto cílů jsou 
zapotřebí jasně vymezená numerická 
fiskální pravidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fiskální 
plánování vycházelo z realistických 
makroekonomických a rozpočtových 
prognóz za použití nejnovějších informací. 
Rozpočtové plánování je založeno na 
nejpravděpodobnějším makrofiskálním 
scénáři nebo na obezřetnějším scénáři, 
který podrobně uvádí odchylky od 
nejpravděpodobnějšího makrofiskálního 
scénáře. Při přípravě makroekonomických
a rozpočtových prognóz se adekvátně 
zohledňují prognózy Komise. Jsou 

1. Členské státy zajistí, aby fiskální 
plánování vycházelo z realistických 
makroekonomických a rozpočtových 
prognóz za použití nejnovějších informací
a náležitě zohledňovalo udržitelnost jejich 
systémů sociální ochrany, včetně 
důchodových systémů a systémů zdravotní 
péče. Rozpočtové plánování je založeno na 
nejpravděpodobnějším makrofiskálním 
scénáři nebo na obezřetnějším scénáři, 
který podrobně uvádí odchylky od 
nejpravděpodobnějšího makrofiskálního 
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vysvětleny rozdíly mezi zvoleným 
makrofiskálním scénářem a prognózou 
Komise.

scénáře. Při přípravě makroekonomických
a rozpočtových prognóz se adekvátně 
zohledňují prognózy Komise. Jsou 
vysvětleny rozdíly mezi zvoleným 
makrofiskálním scénářem a prognózou 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V členských státech se uplatňují numerická 
fiskální pravidla, jež účinně podporují 
soulad s příslušnými povinnostmi v oblasti 
rozpočtové politiky, které pro členské státy 
vyplývají ze Smlouvy. Tato pravidla 
zahrnují zejména: 

V členských státech se uplatňují numerická 
fiskální pravidla, jež účinně podporují 
soulad s příslušnými povinnostmi v oblasti 
rozpočtové politiky, které pro členské státy 
vyplývají ze Smlouvy, a ponechávají 
přitom manévrovací prostor, zejména pro 
veřejné investice napomáhající dosažení 
cílů Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti. 
Tato pravidla zahrnují zejména: 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Článek 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijetí víceletého horizontu pro fiskální 
plánování, včetně dodržování 
střednědobých rozpočtových cílů. 

b) přijetí víceletého horizontu pro fiskální 
plánování, včetně dodržování 
střednědobých rozpočtových cílů,
a současně plné zohlednění článku 9 
Smlouvy o fungování EU, zejména pokud 
jde o podporu vysoké úrovně 
zaměstnanosti, záruky přiměřené sociální 
ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení
a cíle Unie v oblasti růstu
a zaměstnanosti.

Or. en
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