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veřejných financí pro hospodářské oživení (2010/2038(INI)) 

 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 12. srpna 2009 s názvem 

„Veřejné finance v HMU v roce 2009“ (SEK(2009)1120), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2009 s názvem „Dlouhodobá udržitelnost 

veřejných financí pro hospodářské oživení“ (KOM(2009)0545), 

– s ohledem na Komisí předložený návrh doporučení Rady ze dne 28. ledna 2009 k 

aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik členských států a Společenství pro rok 

2009 a k provádění politik zaměstnanosti členských států (KOM(2009)0034), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. listopadu 2008 o deseti letech HMU: prvních deset 

let hospodářské a měnové unie a budoucí problémy1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o plánu evropské hospodářské 

obnovy2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. ledna 2009 o veřejných financích v HMU v  období 

2007–20083, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2008 o výroční zprávě ECB za rok 20074, 

– s ohledem na doporučení schůzky na nejvyšší úrovni v Pittsburghu, která vyzvala k 

pokračování v úsilí o podporu růstu, dokud nenastane výrazné oživení, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro 

zaměstnanost a sociální věci a Rozpočtového výboru (A7-0147/2010), 

A. vzhledem k tomu, že ve sdělení Komise je vyjádřeno znepokojení, pokud jde o 

dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v současné situaci vysokých schodků a 

vysoké míry zadlužení, zejména s ohledem na stárnutí obyvatelstva, a vzhledem k tomu, 

že vypočítaný účinek stárnutí na mezeru udržitelnosti je ve většině členských státech 

pětkrát až dvacetkrát vyšší než účinky současné hospodářské krize, 

B. vzhledem k tomu, že navzdory revizi z roku 2005 nedokázal Pakt o stabilitě a růstu 
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zabránit současné krizi, 

C. vzhledem k naléhavé nutnosti prohloubit zkoumání poklesu porodnosti v Evropské unii a 

jeho příčin a následků, aby bylo možné tento znepokojivý trend zvrátit, 

D. vzhledem k tomu, že fiskální politika není udržitelná, pokud postupně směřuje k 

nadměrné kumulaci veřejného dluhu, 

E. vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k projekcím ve výše uvedeném sdělení a ke 

skutečnosti, že stárnutí obyvatelstva bude mít závažné dopady na dlouhodobou 

udržitelnost veřejných financí v evropských zemích, je politické plánování do roku 2060 

přiměřené, 

F. vzhledem k tomu, že během krize došlo v členských státech ke zvýšení míry zadlužení a 

schodku a předpokládaný demografický vývoj učiní z fiskální udržitelnosti naléhavou 

nuntost, 

G. vzhledem k tomu, že dlouhodobé demografické změny ve všech členských státech EU, 

především stárnoucí obyvatelstvo, mají dopad na financování vnitrostátních důchodových 

systémů, 

H. vzhledem k tomu, že členské státy neučinily dostatečné kroky k tomu, aby snížily své 

výdaje na veřejnou správu, dostaly pod kontrolu výdaje na zdravotnictví a reformovaly 

své systémy péče o zdraví a důchodové systémy, a že by členské státy měly v této oblasti 

přijmout osvědčené postupy, 

I. vzhledem k tomu, že během roku 2009 se zvýšily schodky a míry zadlužení všech 

členských států v důsledku propadu daňových příjmů způsobeného krizí a zaváděním 

mimořádných opatření k oživení ekonomiky, 

J. vzhledem k tomu, že Evropská rada při prvních signálech oživení v září 2009 doporučila, 

aby se rozpočtové politiky „přeorientovaly směrem k dlouhodobé udržitelnosti veřejných 

financí“ a vyzvala ke „koordinovanému vypracování strategie k překonání krize, jakmile 

dojde k oživení hospodářství, s ohledem na situaci v každé jednotlivé zemi“, 

K. vzhledem k tomu, že v poslední době bylo možné si všimnout pozitivní korelace mezi 

zdravými veřejnými financemi a odolností hospodářství země, 

L. vzhledem k tomu, že zvyšující se dluhy veřejných rozpočtů znamenají velké břemeno pro 

budoucí generace, 

M. vzhledem k tomu, že dluhy veřejných rozpočtů se v některých členských státech zvýšily 

způsobem, který oslabuje stabilitu a vede k vysokým vládním výdajům na placení úroků, 

a to na úkor stále významnějších výdajů na zdravotní a důchodový systém, 

N. vzhledem k tomu, že rostoucí půjčky veřejným rozpočtům deformují finanční trhy tím, že 

se jejich vlivem zvyšují úrokové sazby, což má negativní důsledky pro domácnosti i pro 

investice do nových pracovních míst,  

O. vzhledem k tomu, že nedostatek účinného dohledu nad statistikou nebo neexistence 

nezávislých statistických institucí v členských státech oslabuje integritu a udržitelnost 

veřejných financí, 



P. vzhledem k tomu, že jiné části světa, které donedávna konkurovaly na trhu se zbožím 

nízké kvality, nyní vstupují do segmentů zboží vysoké kvality; vzhledem k tomu, že tito 

konkurenti používají vyspělé technologie, přitom však stále vyplácejí nízké hodinové 

mzdy a nemusí se potýkat s negativním demografickým vývojem, a lidé v tamních 

pracovních podmínkách za svůj život odpracují velký počet hodin; vzhledem k tomu, že 

v Evropě bylo plné zaměstnanosti dosaženo naposledy před ropnou krizí v roce 1973, 

plná zaměstnanost nicméně zůstává cílem, k němuž musí EU směřovat, a to v souladu s 

duchem Smluv a aniž by opouštěla svou vysokou úroveň sociální ochrany a lidského 

rozvoje, 

Q. vzhledem k tomu, že existují rozmanité způsoby, jak zmenšit mezeru udržitelnosti, např. 

zvýšením celkové produktivity, a to v první řadě zvýšením produktivity služeb sociálního 

zabezpečení, zvýšením věku pro odchod pro důchodu, zvýšením porodnosti nebo 

zvýšením počtu přistěhovalců, 

R. vzhledem k tomu, že demografický vývoj se odvíjí od vývoje porodnosti, který do velké 

míry závisí na motivaci k mateřství a s ním spojených výhodách a na migračních tocích, 

S. vzhledem k tomu, že současná míra zadlužení a výše schodku ohrožuje samotnou 

existenci sociálního státu, 

T. vzhledem k tomu, že pokud nebudou provedeny strukturální reformy a nedojde ke 

konsolidaci veřejných financí, projeví se to negativně na výdajích na zdravotní péči, 

důchody a zaměstnanost, 

U. vzhledem k tomu, že řada členských států porušuje Pakt o stabilitě a růstu, a vzhledem k 

tomu, že jeho náležité dodržování by zmírnilo negativní dopady současné krize, 

V. vzhledem k tomu, že udržitelnost veřejných financí má zásadní význam nejen obecně pro 

Evropu, ale i konkrétně pro rozpočet Evropské unie, 

W. vzhledem k tomu, že obecné zásady a základní předpoklady konceptu „udržitelnosti“ by 

se měly uplatňovat i na rozpočet Evropské unie, byť je v současné době omezen na 

přibližně 1 % celkového evropského HND, 

1. vyjadřuje své hluboké znepokojení, pokud jde o dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí v době, kdy se potýkáme s následky finanční a hospodářské krize; připomíná, že 

úsilí vyvinuté před krizí v rámci Paktu o stabilitě a růstu bylo z velké části zaměřeno na 

zvládnutí rostoucího problému demografického vývoje; uznává, že velká část tohoto úsilí 

vyšla naprázdno v důsledku nutnosti výrazně zvýšit veřejné výdaje s cílem předejít 

celosvětovému zhroucení finančního systému a zmírnit sociální dopady tohoto zhroucení; 

2. lituje skutečnosti, že ani před začátkem této krize nebyly – i přes příznivé hospodářské 

podmínky – výsledky konsolidace veřejných financí v řadě členských států nijak skvělé; 

poukazuje na to, že tím došlo k porušení preventivní části Paktu o stabilitě a růstu, 

především po jeho přepracování v roce 2005, a výrazně se tím snížila schopnost 

členských států jednat proticyklickým způsobem, když se krize rozvinula, což vedlo k 

větší nejistotě, vyšší nezaměstnanosti a zhoršení sociálních problémů; 

3. je si vědom toho, že současnou úroveň veřejných výdajů nelze udržet do nekonečna; vítá 

rozhodnutí Evropské rady upustit od rozhodování o dalším balíčku opatření, která mají v 



 

nynější situaci pomoci, dokud neproběhne důkladná analýza výsledků současného balíčku 

a dokud nebude jasně prokázána potřeba dalších kroků; 

4. připouští, že kroky, které měly zabránit zhroucení finančního odvětví, byly úspěšné, i 

když je stále nezbytně nutné zachovat ostražitost; očekává snížení finanční zátěže spojené 

se záchranou odvětví bankovnictví; vyjadřuje uznání koordinovanému přístupu 

centrálních bank ve snaze o dosažení tohoto cíle; plně podporuje reformu systému 

obezřetnostního dohledu a přepracování rámce finanční architektury; 

5. zdůrazňuje, že Pakt o stabilitě a růstu musí mít za cíl dosáhnout postupem času 

vyrovnaných nebo přebytkových rozpočtů a vyžadovat, aby v ekonomicky příznivých 

dobách dosahovaly státy přebytku a aby byly důchodové systémy transparentně 

financovány z veřejných rozpočtů nebo v rámci soukromých systémů; 

6. poukazuje na to, že dlouhodobá udržitelnost veřejných financí je zcela nezbytná pro 

stabilitu a růst a pro udržení přiměřené úrovně veřejných výdajů; zdůrazňuje, že vysoká 

míra zadlužení a schodku udržitelnost ohrožuje a bude mít negativní dopad na veřejné 

zdravotnictví, důchody a zaměstnanost; 

7. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad vysokou mírou schodku a zadlužení v členských 

státech; varuje před tím, aby byla současná krize využívána jako záminka pro to, aby 

nedošlo ke konsolidaci veřejných financí, nebyly snižovány veřejné výdaje a nebyly 

prováděny strukturální reformy, které jsou nezbytné pro návrat k růstu a zaměstnanosti; 

8. připomíná, že pro zachování moderního sociálního státu a systému přerozdělování, který 

zajišťuje potřeby společnosti jako celku, ale podporuje zejména její znevýhodněné vrstvy, 

je nezbytně nutná konsolidace veřejných financí a snížení schodku a míry zadlužení; 

9. zdůrazňuje, že pokud se bude nadále zvyšovat veřejný dluh a úrokové míry, nebude pro 

současné i budoucí generace již únosné hradit náklady ve formě plateb úroků, aniž by to 

ohrozilo modely sociálního státu; 

10. je hluboce znepokojen tím, že mnoho členských států porušuje Pakt o stabilitě a růstu; 

lituje toho, že členské státy nezkonsolidovaly své veřejné finance v ekonomicky 

příznivých dobách před vznikem současné krize; souhlasí se stanoviskem Komise, že 

v postupech dohledu by měla získat velmi význačné a jednoznačné postavení udržitelnost 

dluhu; naléhavě vyzývá Komisi, aby nekompromisně zajistila dodržování Paktu o stabilitě 

a růstu; 

11. varuje před náhlým ukončením podpory reálné ekonomiky, aby se předešlo dvojitému 

propadu; upozorňuje na nepříznivé důsledky buď unáhleného zrušení podpůrných 

opatření, nebo příliš dlouhého otálení s přijetím nápravných opatření s cílem zajistit 

udržitelnost veřejných financí; poukazuje na to, že tato opatření byla explicitně zamýšlena 

jako přesně načasovaná, cílená a dočasná; vítá práci Komise na strategii k překonání krize 

na základě současných nouzových opatření; podporuje přístup Komise založený na 

strategiích k překonání krize, které se specificky liší z hlediska času a rozsahu podle 

jednotlivých zemí; vyrozumívá, že rušení přijatých opatření začne u první skupiny zemí v 

roce 2011; podněcuje členské státy k tomu, aby se vynasnažily uskutečnit strategii 

k překonání krize co nejdříve a co nejrozhodněji; 

12. vyzývá Komisi, aby vypracovala zelenou knihu o porodnosti v Evropské unii, v níž by 



byly uvedeny příčiny a důsledky poklesu porodnosti a také řešení tohoto problému a 

jejich možné alternativy; 

13. domnívá se, že fiskální strategie k překonání krize by měla začít dříve než obdobná 

měnová strategie, aby bylo možné tuto měnovou strategii správně uplatnit, čímž bude 

zajištěno, aby ECB, která se úspěšně vyhnula propadu do deflace, mohla stejně dobře 

zabezpečit, aby oživení zásadním způsobem nenarušila inflace; domnívá se, že ECB 

naznačila, že pokud by nedošlo k včasnému omezení fiskálních výdajů, muselo by být její 

měnové zpřísnění bohužel důraznější, než se očekávalo; 

14. zdůrazňuje, že snížení finančního stimulu musí být spojeno se snahou o to, aby byl vnitřní 

trh dynamičtější, konkurenceschopnější a atraktivnější pro investory; 

15. zdůrazňuje, že postupné a kontrolované překonání schodku má zásadní význam pro 

udržení nízkých úrokových sazeb a omezeného dluhového břemena, čímž bude 

zachována schopnost udržet výši výdajů sociálních systémů a životní úroveň domácností; 

16. připomíná, že nízké úrokové sazby jsou příznivé pro investice a oživení; je si vědom 

vlivu, který má intenzivní vypůjčování si veřejných rozpočtů na výši úroků; velmi lituje 

skutečnosti, že to vedlo ke zvýšení rozpětí úrokových sazeb v rámci EU; nabádá členské 

státy, aby vzaly v úvahu dopady svých rozpočtových rozhodnutí na tržní úrokové sazby; 

je toho názoru, že zdravé veřejné finance jsou nezbytným předpokladem pro jistá 

pracovní místa; upozorňuje, že zvyšováním nákladů na půjčky zvyšují vlády také dluhové 

břemeno svých vlastních rozpočtů; 

17. poukazuje na to, že proticyklické účinky Paktu o stabilitě a růstu mohou působit pouze 

tehdy, pokud členské státy budou skutečně v příznivých dobách dosahovat rozpočtového 

přebytku; požaduje v této souvislosti také lepší plnění preventivní části Paktu o stabilitě a 

růstu; žádá, aby se přešlo od postoje „nejprve utrácet, potom splácet“ k principu „šetřit s 

ohledem na možnou budoucí nouzi“; připomíná, že Pakt o stabilitě a růstu vyžaduje, aby 

členské státy dosáhly ve střednědobém horizontu vyrovnaného nebo přebytkového 

rozpočtu, což znamená, že 3% schodek není cílem, ale maximální povolenou mezní 

hodnotou, a to i podle revidovaného paktu; 

18. žádá, aby souběžně s uplatňováním podpůrných balíčků byly provedeny strukturální 

reformy, a to s cílem předejít budoucím krizím a současně zvýšit konkurenceschopnost 

evropských podniků, dosáhnout vyššího růstu a podpořit zaměstnanost; 

19. zdůrazňuje, že v situaci, kdy je nutné dosáhnout zdravých veřejných financí, by měly 

všechny členské státy začít nejpozději v roce 2011 snižovat svou mezeru udržitelnosti; 

20. uznává, že daňový stimul a neomezené automatické stabilizátory prokázaly svou 

úspěšnost, a navrhuje, aby Komise požádala členské státy, aby v době, kdy ekonomika 

směřuje k trvalejšímu oživení, usilovaly o vyrovnaný rozpočet a přebytky státního 

rozpočtu věnovaly na umoření státního dluhu; 

21. poukazuje na mimořádný význam opatření na podporu zaměstnanosti a dlouhodobých 

investic zaměřených na zvýšení potenciálu hospodářského růstu a posílení 

konkurenceschopnosti evropského hospodářství; 

22. zdůrazňuje, že v současné situaci, kdy se Unie potýká s problémy demografického 



 

vývoje, by protikrizová opatření neměla mít na veřejné finance dlouhodobé dopady, 

jejichž náklady by musely nést nynější i příští generace; 

23. podporuje myšlenku, že větší koordinace hospodářských politik v Evropské unii je 

naprostou nutností a že vede k dalším synergiím; 

24. připouští, že Pakt o stabilitě a růstu není pro harmonizaci fiskálních a hospodářských politik 

členských států dostatečným nástrojem; 

25. podporuje proto zkoumání mechanismů potřebných k tomu. aby se ekonomiky členských 

států EU vrátily zpět na cestu sbližování; 

26. navrhuje, aby Komise pro zvláštní případy, kdy členské státy získají úvěr na podporu 

platební bilance od MMF, vypracovala vhodný mechanismus spolupráce s MMF; 

27.  poukazuje na to, že vysoká míra inflace není adekvátní odpovědí na potřebu fiskální 

korekce, neboť by vedla ke značným ekonomickým nákladům a ohrozila by udržitelný 

a inkluzivní růst; 

28. souhlasí s Komisí, že „fiskální expanze jako úspěšný nástroj proti recesi a dlouhodobější 

fiskální udržitelnost nejsou neslučitelné“, ale varuje před riziky nadměrné a umělé 

expanze založené na vyšších veřejných výdajích, která mohou tento přístup ohrozit; 

29. zastává názor, že správa veřejných financí formou posloupnosti krátkodobých 

specifických rozhodnutí zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a právě v 

rámci této posloupnosti krátkodobých rozhodnutí, která vytvářejí strukturu pro 

krátkodobou potřebu, je nutno řešit problém udržitelnosti veřejného dluhu; 

30. zastává názor, že rozpočtová politika musí  – především prostřednictvím přerozdělení – 

přeměňovat možné úspory na investiční výdaje podporující růst, jako jsou investice do 

výzkumu a vývoje, do modernizace průmyslové základny, do vytváření ekologičtější, 

inteligentnější, inovativní a konkurenceschopnější ekonomiky EU a do naplnění potřeby 

odpovídajícího vzdělávání; 

31. zdůrazňuje, že značná část výdajů do veřejného sektoru a na sociální zabezpečení může 

být produktivní, pokud jsou tyto výdaje směřovány na projekty, které mají blahodárný 

vliv na kumulaci hmotného a lidského kapitálu a na podporu inovací; zdůrazňuje nutnost 

kontrolovat nárůst dluhového břemene, aby bylo zajištěno, že zvyšující se náklady na 

splácení úroků nebudou odčerpávat prostředky na nezbytné sociální výdaje; zdůrazňuje, 

že vzhledem ke stále omezenějším zdrojům je naprosto nezbytné zlepšit kvalitu veřejných 

výdajů; 

32. zdůrazňuje, že systémy sociální ochrany fungující jako „sociální sítě“ se ukázaly jako 

zvláště účinné v dobách krize; podtrhuje, že podmínkou toho, aby tomu tak bylo i 

v budoucnu, jsou stabilní veřejné finance; 

33. upozorňuje na to, že dlouhodobá udržitelnost povinných důchodových systémů závisí 

nejen na demografickém vývoji, ale také na produktivitě lidí v aktivním věku (která 

ovlivňuje míru potenciálního růstu), na právě platném zákonném věku odchodu do 

důchodu a na tom, jaké procento HDP je věnováno na financování těchto systémů; dále 

zdůrazňuje, že konsolidace veřejných financí a snižování výše schodku a míry zadlužení 



jsou důležitými faktory udržitelnosti; 

34. poukazuje na to, že demografické změny, především stárnutí obyvatelstva, znamenají, že 

veřejné důchodové systémy v mnoha členských zemích je nutné čas od času reformovat, 

zejména pokud jde o základnu přispěvatelů, aby byla zachována jejich finanční 

udržitelnost; 

35. poukazuje na to, že dluhové břemeno se zvyšuje v situaci, kdy jsou reálné úrokové sazby 

vyšší než procento růstu HDP a že trhy hodnotí rizika jako závažnější, pokud se dluhové 

břemeno zvyšuje; 

36. domnívá se, že výše úrokových sazeb u půjček veřejným rozpočtům odráží to, jak trhy 

hodnotí udržitelnost dluhu daného členského státu; 

37. poukazuje na to, že při zvyšování schodků se zdražují půjčky, částečně kvůli tomu, že 

trhy hodnotí rizika jako závažnější, pokud se dluhové břemeno zvyšuje rychleji než 

hospodářský růst a schopnost splácet půjčky; 

38. zdůrazňuje, že současná finanční krize velice jasně ukázala, že je přímá vazba mezi 

stabilitou finančních trhů a udržitelností veřejných financí; v této souvislosti zdůrazňuje 

potřebu posílených a integrovaných právních předpisů v oblasti dohledu na finančními 

trhy, které by měly obsahovat účinné mechanismy na ochranu spotřebitelů a investorů; 

39. žádá Komisi, aby provedla studie, které posoudí, jaký je dluh členských států; 

40. konstatuje, že pro důvěryhodnost veřejných financí členského státu v členských je nutná 

efektivní a skutečně nezávislá statistická správa a náležitý dohled ze strany Komise; 

41. konkrétně navrhuje, aby Komise vyhodnotila účinky fiskálních výdajů, které vynaložily 

členské státy ve snaze oživit svou ekonomiku, pokud jde o jejich dopad na výrobu, 

veřejné rozpočty a na stimulaci a ochranu zaměstnanosti, a to v krátkodobém i 

dlouhodobém horizontu; 

42. konstatuje, že Pakt o stabilitě a růstu stále tvoří základní pilíř kázně, která je nutná k 

dosažení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, a že členské státy by měly v 

„příznivých dobách“ hospodařit s přebytkem a rozpočtové schodky vytvářet pouze 

v „nepříznivých dobách“; 

43. zdůrazňuje, že hlavním cílem nedávných spekulativních útoků proti některým evropským 

ekonomikám bylo samo euro a evropská hospodářská konvergence; v tomto smyslu je 

přesvědčen, že evropské problémy potřebují evropská řešení, která by mohla spočívat 

v interních prostředcích zabraňujících jakémukoliv riziku neúspěchu, které budou 

kombinací fiskální kázně jednotlivých členských států a mechanismů finanční podpory 

jako krajního řešení; 

44. žádá, aby byl strukturální schodek používán jako jeden z ukazatelů umožňujících 

posoudit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí; 

45. obnovenou strategii pro růst a zaměstnanost pokládá za klíčový faktor, který přispěje k 

udržitelnosti veřejných financí v Evropské unii; domnívá se, že Evropská unie musí 

zmodernizovat své hospodářství a především svou průmyslovou základnu; žádá 



 

přerozdělení prostředků v rozpočtu EU a v rozpočtech členských států ve prospěch 

větších investic do výzkumu a inovací; poukazuje na to, že nová strategie EU do roku 

2020 potřebuje ke svému úspěchu závazné nástroje; 

46. upozorňuje na nezbytnost neustále monitorovat udržitelnost veřejných financí v členských 

státech EU, aby mohl být posouzen rozsah dlouhodobých problémů; upozorňuje také na 

nezbytnost pravidelného zveřejňování informací o otevřených závazcích sektoru 

veřejných financí a o závazcích sociálních systémů, např. důchodových systémů; 

47. vyzývá Komisi, aby považovala zmenšení dlouhodobých mezer udržitelnosti veřejných 

financí za základní součást strategie EU do roku 2020; 

48. vyzývá členské státy, aby po zaplnění svých mezer udržitelnosti snížily poměr svého 

veřejného dluhu k HDP na maximálně 60 %; 

49. upozorňuje na to, že rozpětí úrokových sazeb na kapitálových trzích jsou hlavními 

ukazateli solventnosti jednotlivých členských států; 

50. je na nejvyšší míru zneklidněn rozdíly v kvalitě statistických údajů, které lze pozorovat v 

EU obecně a obzvláště v eurozóně; 

51. upozorňuje na to, že dlouhodobá udržitelnost veřejných financí také zásadním způsobem 

souvisí s rozpočtem EU a jeho financováním; 

52. zdůrazňuje velmi pozitivní roli rozpočtu EU – byť značně omezenou víceletým finančním 

rámcem – při zmírňování dopadů krize prostřednictvím financování plánu evropské 

hospodářské obnovy a přesunu finančních prostředků do oblastí, které jsou v tomto směru 

prioritní; vyjadřuje však politování nad tím, že koordinace hospodářských a fiskálních 

politik členských států, jejímž cílem je boj s hospodářskou a finanční krizí a zajištění 

dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, je nedostatečná; 

Sociální rozměr strategie k překonání krize a její dopad na zaměstnanost 

53. upozorňuje na to, že zvýšení nezaměstnanosti a rostoucí dluh veřejných rozpočtů stejně 

jako snížení růstu způsobené hospodářskou krizí jsou v rozporu s cílem zajistit udržitelný 

stav veřejných financí; konstatuje, že členské státy musí konsolidovat své účty a zlepšit 

likviditu veřejných financí, aby snížily náklady zadlužení, ale musí tak učinit způsobem, 

který nenaruší rovnováhu, a v rozumném časovém horizontu s přihlédnutím ke 

specifickým podmínkám v jednotlivých členských státech; zdůrazňuje však, že paušální 

škrty v oblasti veřejných investic, výzkumu, vzdělávání a rozvoje budou mít negativní 

vliv na perspektivu růstu, zaměstnanosti a sociálního začlenění, a proto se domnívá, že 

dlouhodobé investice do těchto oblastí musí být i nadále podporovány a v případě potřeby 

i rozšířeny; 

54. zdůrazňuje, že současné oživení je stále křehké a ve většině členských států dál roste 

nezaměstnanost, která postihuje obzvlášť citelně zejména mladé lidi; je pevně přesvědčen, 

že není možné oznámit konec hospodářské krize, dokud výrazně a trvale nepoklesne 

nezaměstnanost, a upozorňuje, že evropské sociální státy prokázaly svůj význam v tom, 

jak zachovaly stabilitu a přispěly k oživení; 

55. považuje za nutné náležitě vyhodnotit sociální dopady krize a její dopady na 



zaměstnanost a vypracovat strategii pro oživení na evropské úrovni, založenou na 

podpoře zaměstnanosti, vzdělávání, investic, jež vedou k větší hospodářské aktivitě, 

zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity podniků, zejména malých a středních 

podniků, a na revitalizaci průmyslu, přičemž musí zajištěn přechod ke 

konkurenceschopné udržitelné ekonomice; domnívá se, že tyto cíle by měly být těžištěm 

strategie pro Evropu do roku 2020; 

56. zastává názor, že strategie hospodářského oživení by za žádných okolností neměla být 

příčinou nové strukturální nerovnováhy ani výrazných nerovností v příjmech, které brzdí 

produktivitu a konkurenceschopnost ekonomiky, ale že by měla zavést reformy nezbytné 

pro překonání této nerovnováhy; domnívá se, že finanční a fiskální opatření členských 

států by měla zachovat platy, důchody, podporu v nezaměstnanosti a kupní sílu 

domácností, aniž by ohrozila dlouhodobou udržitelnost veřejných financí nebo možnost 

členských států poskytovat v budoucnu nezbytné veřejné služby; 

57. konstatuje, že stárnutí populace, které se očekává v příštích desetiletích, je pro země EU 

bezprecedentní výzvou; zastává proto názor, že protikrizová opatření by v zásadě neměla 

mít dlouhodobé dopady na veřejné finance a neměla by nadměrně zatížit budoucí 

generace splácením současných dluhů; 

58. zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo hospodářské oživení spojeno s cílenými politikami ke 

snížení strukturální nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, starších lidí, 

zdravotně postižených a žen, s cílem rozšířit škálu kvalitních pracovních míst, a zvýšit tak 

produktivitu práce a výnosnost investic; v tomto ohledu považuje za důležité politiky 

zlepšující kvalitu lidského kapitálu, jako je politika vzdělávání nebo politiky v oblasti 

péče o zdraví zaměřené na rozvoj produktivnější a déle profesně aktivní pracovní síly 

a politiky zaměřené na prodloužení doby výkonu povolání; žádá členské státy a Komisi, 

aby posílily politiky a opatření v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a aby se tyto oblasti 

staly těžištěm strategie pro Evropu do roku 2020; 

Dopad demografických změn a strategie v oblasti zaměstnanosti 

59. domnívá se, že udržitelnost veřejných financí závisí do značné míry na schopnosti zvýšit 

míru zaměstnanosti v reakci na demografické a rozpočtové výzvy, zejména pokud jde 

o udržitelnost důchodových systémů; zastává názor, že současný evropský lidský kapitál 

lze ve střednědobém horizontu podpořit vhodnými migračními politikami, které povedou 

k integraci přistěhovalců na trh práce a k získání občanství; 

60. zdůrazňuje, že vyšší míra zaměstnanosti je naprosto zásadní, má-li se EU vyrovnat se 

stárnutím obyvatelstva, a podtrhuje, že vysoká účast na trhu práce je nezbytným 

předpokladem hospodářského růstu, sociálního začlenění a udržitelného 

a konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství; 

61. je toho názoru, že strategie pro Evropu do roku 2020 by měla mít formu „úmluvy 

o hospodářské a sociální politice a politice v oblasti zaměstnanosti“, která má za cíl udržet 

konkurenceschopnost evropského hospodářství a je zaměřena na uplatnění všech na trhu 

práce, které nejlépe ochrání občany před sociálním vyloučením; zdůrazňuje, že všechny 

politiky by se měly vzájemně posilovat, aby bylo dosaženo pozitivních synergií; zastává 

názor, že tato strategie musí být založena na pokynech a pokud možno na ukazatelích 

a srovnávacích kritériích, které jsou měřitelné a srovnatelné na vnitrostátní úrovni i na 

úrovni EU; 



 

Udržitelnost systémů sociální ochrany 

62. domnívá se, že politika veřejných financi koordinovaná na úrovni EU a zaměřená na 

udržitelný růst, kvalitní pracovní místa a přijetí reforem nezbytných k zajištění 

životaschopnosti systémů sociálního zabezpečení jsou jednou z nutných reakcí na 

důsledky finanční, hospodářské a sociální krize a na výzvy spojené s demografickými 

změnami a globalizací; 

63. upozorňuje, že dlouhodobá vyrovnanost povinných důchodových systémů závisí nejen na 

demografickém vývoji, ale i na produktivitě lidí v aktivním věku, která ovlivňuje 

potenciální míru růstu, a na podílu HDP vyhrazeném k financování těchto systémů; 

64. zdůrazňuje důležitost zelené knihy o reformě důchodových systémů, která bude brzy 

zveřejněna, a pokládá za nezbytné vytvořit takové důchodové systémy, které budou 

udržitelné, spolehlivé a dostatečně diverzifikované, s různými zdroji financování, které 

budou mít vazbu na výsledky trhů práce nebo finančních trhů a mohly by mít formu 

podnikových programů pojištění, a které budou zahrnovat systémy veřejného pojištění, 

systémy připojištění s příspěvkem zaměstnavatele a systémy individuálního připojištění, a 

tyto systémy by měly být podpořeny smluvně i prostřednictvím daňových zvýhodnění; 

uznává proto význam penzijní gramotnosti mezi občany EU; 

65. zdůrazňuje, že implicitní důchodové závazky tvoří z dlouhodobého hlediska jednu 

z největších částí celkového veřejného dluhu a že by členské státy měly pravidelně 

zveřejňovat informace o svých implicitních důchodových závazcích podle obecně 

schválené metodiky; 

66. je toho názoru, že nutnost zajistit udržitelný stav veřejných financí a zároveň vhodné 

systémy sociálního zabezpečení a začlenění znamená, že by se měla zvýšit kvalita 

a účinnost správy a veřejných výdajů a že členské státy by měly být podněcovány k tomu, 

aby zvažovaly opatření, která zajistí rovnoměrnější rozložení daňové zátěže formou 

postupného, ovšem výrazného snižování daňového zatížení zaměstnanců a malých 

a středních podniků; zastává názor, že to by mohlo pomoci zmírnit chudobu, zaručit 

sociální soudržnost a podnítit hospodářský růst a produktivitu, což jsou klíčové faktory 

konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského hospodářského a sociálního modelu; 

o 

o  o 

67. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ECB a vládám 

členských států. 


