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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. odkaz na Montiho zprávu1 a usnesení Parlamentu o vytvoření jednotného trhu2,

2. vzhledem k tomu, že základní podmínkou ekonomické a sociální stability je udržitelný
hospodářský růst (bod odůvodnění E),

3. vzhledem k tomu, že zlepšení hospodářského dohledu a správy ekonomických záležitostí 
se musí zakládat na přesných, spolehlivých a srovnatelných statistických údajích 
týkajících se příslušných hospodářských politik a situace dotčených členských států (bod 
odůvodnění I),

4. vzhledem k tomu, že je třeba posílit koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; a vzhledem k tomu, že tyto investice – zejména 
investice do infrastruktury – je třeba účinně využívat a vyhrazovat pro plnění cílů strategie 
Evropa 2020, a to především pokud se týkají výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání, 
neboť je třeba posílit konkurenceschopnost, zvýšit produktivitu, vytvářet pracovní 
příležitosti a posílit jednotný trh (bod odůvodnění M),

– aby do přílohy svého návrhu usnesení začlenil tato doporučení:

5. doplnit stávající Pakt o stabilitě a růstu s ohledem na nový systém správy samostatným 
Paktem růstu a zaměstnanosti, který bude založen na reálných hospodářských cílech 
včetně zaměstnanosti a investic, aby vytváření pracovních míst získalo stejný význam 
jako kontrola schodků veřejných financí, a který bude rovněž koncipován jako právní 
nástroj na základě článku 121 SFEU (doporučení č. 1 nová odrážka);

6. rozšířit rámec pro analytický dohled (včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými nástroji a umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů (reálných i nominálních), jež mohou mít vliv 
na stav konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných směnných kurzů, vývoj nákladů na pracovní 
sílu, vývoj běžného účtu / platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv kapitálu, vývoj 
produktivity, vývoj na trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým dluhem a trhů 
s nemovitostmi), investice do výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech HDP, snížení 
emisí skleníkových plynů, míra dosaženého sekundárního a terciárního vzdělání 
a snižování chudoby (doporučení č. 1 druhá odrážka);

7. zavést společná pravidla pro aktivnější používání hlavních směrů hospodářských politik 
                                               
1 Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti – zpráva Maria Montiho 
pro předsedu Evropské komise, 9. května 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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jako klíčového nástroje pro hospodářské vedení, dohled a specifická doporučení 
jednotlivým členským státům v souladu se strategií EU 2020, jež se soustředí na růst, 
strukturální reformy, produktivitu a konkurenceschopnost a přitom budou zohledňovat 
vzájemné sbližování i vzdalování členských států, posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států (doporučení č. 1 čtvrtá odrážka; vypuštění poslední části);

8. zavést „unijní semestr“ týkající se integrovaných hlavních směrů na vnitrostátní i unijní 
úrovni, který poskytne prostor pro širší diskuse o finančních otázkách a o hospodářské 
situaci EU, a tím umožnit opravdové a včasné zapojení všech zúčastněných stran 
(doporučení č. 1 sedmá odrážka);

9. vynechat toto doporučení: „zahájit postup při nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku na základě výše hrubého dluhu; postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku, jejichž součást by tvořily podrobné pravidelné 
zprávy o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, pokud země bude splňovat svůj střednědobý 
fiskální cíl, a ukončen, jakmile dluh klesne pod úroveň 60 %“ (vypuštění doporučení č. 2 
první odrážky);

10. zavést předem stanovené preventivní pobídky, o nichž rozhodne Komise, za účelem 
snazšího přijímání opatření v rámci včasného varování a jejich progresivního uplatňování 
(doporučení č. 2 sedmá odrážka; částečně vypuštěna);

11. provést nutné změny interního rozhodovacího postupu Komise, které zajistí efektivní 
a rychlé provedení uvedených preventivních sankcí (doporučení č. 2 devátá odrážka; 
částečně vypuštěna);

12. vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, který by stanovoval intenzivnější dohled zaměřený 
na nadměrnou makroekonomickou divergenci, cenovou konkurenceschopnost, reálné 
směnné kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu dotčených členských států, investice do 
výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech HDP, snížení emisí skleníkových plynů, míru 
dosaženého sekundárního a terciárního vzdělání a snižování chudoby (doporučení č. 3 
první odrážka);

13. vynechat toto doporučení: „posílit sekretariát a kabinet předsedy Euroskupiny“ 
(vypuštění doporučení č. 3 třetí odrážky);

14. Zřídit program s cílem omezit škody a zajistit finanční oživení za mimořádných 
okolností, kdy je třeba očekávat vysoké riziko (doporučení č. 4, nadpis)

15. zřídit rychle Evropskou dluhovou agenturu sloučením části veřejných dluhů členských 
států do společného systému se vzájemnými zárukami, která by emitovala dluhopisy 
s jednotnou úrokovou sazbou, a tím by snížila riziko spekulativních útoků, jak tomu 
bylo v případě Řecka; tato agentura by mohla rovněž emitovat společné veřejné 
dluhopisy (eurobondy) k financování konkrétních evropských investičních projektů, a to 
v ideálním případě prostřednictvím rozpočtu EU (doporučení č. 4 nová odrážka);

16. upevnit politiku soudržnosti Unie v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB), 
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aby se tak zmenšily strukturální nedostatky a zvýšila konkurenceschopnost hospodářsky 
slabších a nejodlehlejších regionů (doporučení č. 5 druhá odrážka);

17. posílit jednotný trh podporou elektronického a mezinárodního obchodu, zjednodušit on-
line platební postupy a harmonizovat fiskální nástroje jako způsob, jak zvýšit důvěru 
spotřebitelů v evropské hospodářství (doporučení č. 5 nová odrážka);

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).


