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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 (PSR), zatiaľ čo 
dve nové nariadenia sú zamerané na odhalenie a riešenie vznikajúcich makroekonomických 
nerovnováh v rámci EÚ a eurozóny.

Komisia navrhuje posilniť dodržiavanie PSR členskými štátmi a prehĺbiť koordináciu 
fiškálnych politík. V rámci tzv. preventívnej časti PSR sa mení a dopĺňa existujúce nariadenie 
(ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 
politikami a ich koordinácii, aby sa zaistilo, že členské štáty budú v priaznivých časoch 
presadzovať obozretné fiškálne politiky, aby vytvorili potrebné rezervy na horšie časy. Okrem 
toho sa v rámci tzv. preventívnej časti predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
k nariadeniu 1467/97 týkajúcemu sa „vykonania postupu pri nadmernom schodku“, aby sa 
zaistilo pozornejšie sledovanie vývoja dlhu a prikladal sa mu rovnaký význam, ako vývoju 
deficitu.

Ďalej sa navrhuje smernica, ktorou sa zavádzajú požiadavky na rozpočtové rámce členských 
štátov, aby sa stimulovala fiškálna zodpovednosť stanovením minimálnych požiadaviek na 
vnútroštátne rozpočtové rámce a zaistením súladu týchto rámcov so záväzkami vyplývajúcimi 
zo zmlúv. S cieľom poistiť zmeny v preventívnej a nápravnej časti PSR Komisia tiež navrhla 
posilniť donucovacie mechanizmy pre členské štáty eurozóny.

Poznámky

Tento návrh stanoviska sa týka návrhu smernice o požiadavkách na rozpočtové rámce 
členských štátov, ktorý predložila Komisia. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vo 
všeobecnosti víta predložené návrhy, ktoré majú zaistiť zlepšenia vo vnútroštátnych 
fiškálnych rámcoch a stimulovať členské štáty, aby v budúcnosti prijímali lepšie fiškálne 
rozhodnutia. Zvlášť sú potrebné návrhy na lepšie štatistické vykazovanie fiškálnych údajov, 
aby sa predišlo opakovaniu nedávnych skúseností v niektorých členských štátoch. Podobne by 
návrhy na nezávislé rozpočtové úrady, vnútroštátne fiškálne pravidlá a povinné viacročné 
rozpočtovanie tiež mali prispieť k zaisteniu väčšej rozpočtovej stability.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko však považuje za potrebné určité objasnenia 
a úpravy, a preto predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na tieto hlavné 
aspekty:

– Všeobecný cieľ tohto návrhu by mal byť jasne spojený s celkovými cieľmi EÚ, a najmä 
s požiadavkami podľa článku 9 ZFEÚ spojenými s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 
zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu. Rovnako dôležité 
je, že predložené pravidlá, ktoré majú zaistiť zlepšenia vo vnútroštátnych fiškálnych rámcoch, 
by sa mali stanoviť v kontexte európskeho semestra koordinácie politík.

– Požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by mali zaistiť nielen to, že fiškálne
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plánovanie členských štátov sa bude opierať o realistické predpovede, ale aj to, že sa bude 
venovať primeraná pozornosť udržateľnosti ich systémov sociálnej ochrany vrátane 
dôchodkových systémov a systémov zdravotnej starostlivosti.

– Požiadavky na vnútroštátne rozpočtové rámce by tiež mali byť navrhnuté tak, aby 
stimulovali členské štáty a nechávali manévrovací priestor na rozvojovo orientované verejné 
investície, napríklad do vzdelávania a odbornej prípravy, čím prispejú k dosiahnutiu cieľov 
EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti.

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 smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Podľa Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) by Únia pri 
vymedzovaní a uskutočňovaní svojich 
politík a činností mala prihliadať na 
požiadavky spojené s podporou vysokej 
úrovne zamestnanosti, zárukou 
primeranej sociálnej ochrany a bojom 
proti sociálnemu vylúčeniu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Európska rada prijala 17. júna 2010 
novú stratégiu pre zamestnanosť a rast –
stratégiu Európa 2020 – ktorá má Únii 
umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby 
nasmerovala svoje hospodárstvo k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu, ktorého súčasťou by 
bola vysoká miera zamestnanosti, 
produktivity a sociálnej súdržnosti. 
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Európska rada tiež rozhodla začať 
1. januára 2011 európsky semester 
koordinácie politík, aby členským štátom 
umožnila využiť výhody včasnej 
koordinácie na úrovni Únie a umožnila 
posilnený dohľad nad rozpočtovými 
opatreniami a štrukturálnymi reformami 
podporujúcimi rast a zamestnanosť, ako 
aj ich súbežné posudzovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Členské štáty by sa mali vyhnúť 
procyklickým fiškálnym politikám 
a v priaznivom období by malo byť úsilie 
o fiškálnu konsolidáciu väčšie. K týmto 
cieľom vedú presne určené numerické 
fiškálne pravidlá.

(13) Členské štáty by sa mali vyhnúť 
procyklickým fiškálnym politikám 
a v priaznivom období by malo byť úsilie 
o fiškálnu konsolidáciu väčšie. Úsilie 
o fiškálnu konsolidáciu by tiež malo 
nechávať manévrovací priestor, najmä na 
verejné investície podporujúce 
dosahovanie cieľov Únie v oblasti rastu 
a zamestnanosti. K týmto cieľom vedú 
presne určené numerické fiškálne pravidlá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vytvoria istotu, že fiškálne 
plánovanie je založené na realistických 
makroekonomických a rozpočtových 
prognózach používajúcich najaktuálnejšie 
informácie. Rozpočtové plánovanie sa 
zakladá na najpravdepodobnejšom 
makrofiškálnom scenári alebo na 
obozretnejšom scenári, ktorý podrobne 
zdôrazňuje odchýlky od 

1. Členské štáty zaistia, že fiškálne 
plánovanie je založené na realistických 
makroekonomických a rozpočtových 
prognózach používajúcich najaktuálnejšie 
informácie a riadne zohľadňujúcich 
udržateľnosť ich systémov sociálnej 
ochrany vrátane dôchodkových systémov 
a systémov zdravotnej starostlivosti. 
Rozpočtové plánovanie sa zakladá na 
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najpravdepodobnejšieho makrofiškálneho 
scenára. Pri príprave makroekonomických 
a rozpočtových prognóz sa berú do úvahy 
príslušné prognózy Komisie. Vysvetlia sa 
rozdiely medzi vybraným makrofiškálnym 
scenárom a prognózou Komisie.

najpravdepodobnejšom makrofiškálnom 
scenári alebo na obozretnejšom scenári, 
ktorý podrobne zdôrazňuje odchýlky od 
najpravdepodobnejšieho makrofiškálneho 
scenára. Pri príprave makroekonomických 
a rozpočtových prognóz sa berú do úvahy 
príslušné prognózy Komisie. Vysvetlia sa 
rozdiely medzi vybraným makrofiškálnym 
scenárom a prognózou Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 5 – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty majú numerické fiškálne 
pravidlá, ktoré účinne podporujú 
dodržiavanie ich príslušných záväzkov 
v oblasti rozpočtovej politiky 
vyplývajúcich zo zmluvy. Tieto pravidlá 
musia obsahovať najmä: 

Členské štáty majú numerické fiškálne 
pravidlá, ktoré účinne podporujú 
dodržiavanie ich príslušných záväzkov 
v oblasti rozpočtovej politiky 
vyplývajúcich zo ZFEÚ, pričom 
nechávajú manévrovací priestor, najmä 
na verejné investície podporujúce 
dosahovanie cieľov Únie v oblasti rastu 
a zamestnanosti. Tieto pravidlá musia 
obsahovať najmä: 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) prijatie viacročného fiškálneho 
plánovacieho horizontu vrátane 
zohľadnenia strednodobých rozpočtových 
cieľov. 

b) prijatie viacročného fiškálneho 
plánovacieho horizontu vrátane 
zohľadnenia strednodobých rozpočtových 
cieľov, pričom zohľadňujú článok 9 
ZFEÚ, najmä pokiaľ ide o podporu 
vysokej úrovne zamestnanosti, záruku 
primeranej sociálnej ochrany, boj proti 
sociálnemu vylúčeniu a ciele Únie v 
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oblasti rastu a zamestnanosti. 

Or. en


