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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

V listopadu 2011 Evropský parlament a Rada formálně přijaly legislativní balíček, jehož 
cílem je posílit správu ekonomických záležitostí v EU a eurozóně. Tento balíček se skládá ze 
šesti 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.

Nařízení o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení 
koordinace hospodářských politik a nařízení o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném 
schodku byla určena k zajištění rozpočtové kázně v celé Unii. Nařízení o účinném 
prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně pak navíc zavedlo systém donucovacích 
mechanismů ve formě finančních sankcí pro členské státy eurozóny. 

Připomínky

Návrh nařízení, který předložila Komise, stanoví další požadavky dohledu nad vnitrostátními 
rozpočtovými politikami, navrhuje společný rozpočtový harmonogram a požaduje přísnější 
sledování rozpočtových rozhodnutí členských států, na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku.

Navrhovatel vítá podnět k synchronizovanému dohledu nad rozpočtovými politikami, 
zejména ustanovení o zavedení společného rozpočtového harmonogramu, o fiskálních 
rámcích založených na pravidlech a o zesíleném dohledu nad členskými státy, na něž se 
vztahuje postup při nadměrném schodku. Domnívá se však, že prosazování rozpočtového 
dohledu by mělo vždy podléhat hlavním cílům EU, a zejména požadavkům článku 9 SFEU, 
které se týkají podpory vysoké úrovně zaměstnanosti a záruky přiměřené sociální ochrany.

Za stejně důležité navrhovatel považuje, aby byla rozpočtová politika EU plně sladěna 
s novou strategií pro zaměstnanost a růst, strategií EU 2020, která má EU rovněž umožnit 
překonat krizi a nasměrovat hospodářství EU k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzivnímu 
růstu doprovázenému vysokou mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropská rada přijala na svém 
zasedání dne 17. června 2010 novou 
strategii pro zaměstnanost a růst, 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.

Or. en

Odůvodnění

Nové nařízení v oblasti správy ekonomických záležitostí by mělo být plně sladěno s cíli unijní 
strategie EU 2020. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve.
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také ze 
synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

(5) Vyvážené veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve.
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také ze 
synchronizovaného posuzování svých 
rozpočtových politik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, by se měly lépe 
synchronizovat klíčové kroky při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru pro 
koordinaci rozpočtových politik. Přijetí 
společného rozpočtového harmonogramu 
by mělo vést k silnější součinnosti
usnadněním politické koordinace mezi 
členskými státy, jejichž měnou je euro, 
a zajistit, že doporučení Rady a Komise 
budou vhodně začleněna do vnitrostátního 
procesu přijímání rozpočtu.

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, je možné lépe 
synchronizovat základní údaje při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru pro 
koordinaci rozpočtových politik
a k podpoře růstu a zaměstnanosti. Přijetí 
společného rozpočtového harmonogramu 
by mělo vést k silnější součinnosti mezi 
členskými státy, jejichž měnou je euro, 
a zajistit, že doporučení Evropského 
parlamentu, Rady a Komise budou vhodně 
začleněna do vnitrostátního procesu 
přijímání rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného strukturálního 
salda rozpočtu, která provedou do 
vnitrostátních právních předpisů základní 
zásady fiskálního rámce Unie. Tato 
transpozice by se měla uskutečnit 

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného strukturálního 
salda rozpočtu, která provedou do 
vnitrostátních právních předpisů základní 
zásady fiskálního rámce Unie a rámce 
Unie pro zaměstnanost. Tato transpozice 
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prostřednictvím závazných pravidel, pokud 
možno ústavní povahy, aby se prokázala 
silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze 
strany vnitrostátních orgánů.

by se měla uskutečnit prostřednictvím 
závazných vnitrostátních pravidel, aby se 
prokázala silná podpora Paktu o stabilitě a 
růstu ze strany vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zaujaté a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
mohou značně narušit účinnost 
rozpočtového plánování a v důsledku toho 
poškodit závazek k rozpočtové kázni.
Nezávislé subjekty mohou poskytnout 
makroekonomické předpovědi nestranné
a realistické.

(8) Zaujaté a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
mohou značně narušit účinnost 
rozpočtového plánování a v důsledku toho 
poškodit závazek k rozpočtové kázni.
Nezávislé subjekty mohou poskytnout 
makroekonomické předpovědi nestranné
a více realistické.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tento postupně zesilovaný dohled bude 
dále doplňovat stávající ustanovení Paktu
o stabilitě a růstu a posilovat dohled nad 
rozpočtovou kázní v členských státech, 
jejichž měnou je euro. Postupně zesílené
sledování by mělo přispět k lepším 
rozpočtovým výsledkům ve prospěch 
všech členských států, jejichž měnou je 
euro. Přísnější sledování jako součást 
postupně zesíleného postupu je zvlášť 
cenné pro členské státy, které se potýkají 
s nadměrným schodkem.

(9) Toto postupně zesilované posuzování
bude dále doplňovat stávající ustanovení 
Paktu o stabilitě a růstu a posilovat
posuzování rozpočtové kázně v členských 
státech, jejichž měnou je euro. Postupně
zesílené posuzování by mělo přispět 
k lepším rozpočtovým výsledkům ve 
prospěch všech členských států, jejichž 
měnou je euro. Přísnější posuzování jako 
součást postupně zesíleného postupu je 
zvlášť cenné pro členské státy, které se 
potýkají s nadměrným schodkem.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, na 
něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu.
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost.
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě.
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných opatření 
pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise.

(12) Přísnější posuzování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu.
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost.
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě.
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných opatření 
pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise a do jaké 
míry jsou tím ovlivněny cíle 
zaměstnanosti. V případě nesplnění 
požadavků je třeba zvážit uložení sankcí. 
Každý členský stát by si však měl zachovat 
rozpočtovou suverenitu. Rada a Komise 
při všech hodnoceních rozpočtu v rámci 
postupu při nadměrném schodku věnují 
náležitou pozornost provádění systémů 
sociálního zabezpečení, které přispívají 
k dosažení cílů Unie v oblasti udržitelného 
růstu.

Or. en
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Odůvodnění

Fiskální konsolidace by měla ponechávat manévrovací prostor, zejména pokud jde 
o provádění klíčových dlouhodobých sociálních investic a strukturálních reforem. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zveřejní každoročně 
nejpozději do 15. dubna své střednědobé 
fiskální plány v souladu se svým 
střednědobým rozpočtovým rámcem na 
základě nezávislé makroekonomické 
předpovědi spolu se svými programy 
stability.

1. Členské státy zveřejní každoročně 
nejpozději do 15. dubna své střednědobé 
fiskální plány a plány hospodářských 
investic v souladu se svým střednědobým 
rozpočtovým rámcem na základě nezávislé 
makroekonomické předpovědi spolu se 
svými programy stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím se do 
rozpočtových procesů těchto států 
provedou jejich střednědobé rozpočtové 
cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení
(ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají 
vládních institucí jako celku a jsou 
závazné, pokud možno ústavní, povahy.

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím se do 
rozpočtových procesů těchto států 
provedou jejich střednědobé rozpočtové 
cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení
(ES) č. 1466/97. Tato vnitrostátní pravidla 
se týkají vládních institucí jako celku 
a jsou závazné povahy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) posouzení souladu návrhu 
rozpočtového plánu s cíli Unie v oblasti 
růstu a zaměstnanosti, s hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie a s hlavními směry politik 
zaměstnanosti členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) cílové hodnoty výdajů a příjmů jako 
procentní podíl HDP pro vládní instituce 
a jejich hlavní složky, přičemž se zohlední 
podmínky a kritéria pro stanovení trendu 
růstu veřejných výdajů bez vlivu 
diskrečních opatření na straně příjmů podle 
čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97;

(c) cílové hodnoty výdajů a příjmů jako 
procentní podíl HDP pro vládní instituce 
a jejich hlavní složky, přičemž se zohlední 
podmínky a kritéria pro stanovení trendu 
růstu veřejných výdajů bez vlivu 
diskrečních opatření na straně příjmů podle 
čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97
a jejich dopad na růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise zjistí obzvláště závažná 
porušení povinností v oblasti rozpočtové 
politiky stanovených v Paktu o stabilitě 
a růstu, vyžádá si od dotyčného členského 

5. Pokud Komise zjistí obzvláště závažná 
porušení povinností v oblasti rozpočtové 
politiky stanovených v Paktu o stabilitě 
a růstu, vyžádá si od dotyčného členského 
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státu do dvou týdnů od předložení návrhu 
rozpočtového plánu jeho přepracovaný 
návrh. Tato žádost se zveřejní.

státu do dvou týdnů od předložení návrhu 
rozpočtového plánu jeho přepracovaný 
návrh. Komise svou žádost a odpověď 
dotyčného členského státu zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Stanovisko uvedené v odstavci 1 
zahrnuje posouzení míry odhodlání 
členského státu k provádění strategií 
a cílů politik, které přijala Evropská rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4,. Euroskupina projedná stanoviska 
Komise k vnitrostátním rozpočtovým 
plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky 
eurozóny jako celku na základě celkového 
posouzení Komisí v souladu s odstavcem 
3. Posouzení se zveřejní.

4. Euroskupina projedná stanoviska 
Komise k vnitrostátním rozpočtovým 
plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky 
eurozóny jako celku na základě celkového 
posouzení Komisí v souladu s odstavcem 
3. Euroskupina může vydávat doporučení 
pro Radu. Posouzení se zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, , o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace 
o přijatých opatřeních a o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Zpráva se 
zveřejňuje.

3. Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o makroekonomickém 
vývoji včetně zaměstnanosti, o cílech 
výdajů a příjmů vládních institucí, jakož 
i informace o přijatých opatřeních
a o povaze opatření plánovaných 
k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.
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