
Nová podoba fiskálních pravidel
EU a eurozóny po tříleté reformě

Ing. Ivana Dostálová
Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

Vědeckopopularizační seminář
Krize eurozóny: současný stav a perspektivy

Brno, 22. listopadu 2013
Projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky, od 1. 9. 2012 je v rámci udržitelnosti plně financován ze zdrojů NEWTON College, a. s.



Motto rozpočtového dohledu:

�� Prevence je lepPrevence je lepšíší nenežž nnááprava prava -- je je 
jednodujednoduššíšší opravit opravit ššpatný plpatný pláán, nen, nežž
napravovat jeho dnapravovat jeho důůsledky psledky přřijijíímmáánníím m 
nnáápravných opatpravných opatřřeneníí. . 

�� ObdobnObdobnéé je to s vje to s vččasnou nasnou náápravou.pravou.



Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, při diskusi o stavu EU na 
desátém kulatém stolu Přátel Evropy, 2. října 2013

�� „„ČČasto se masto se měě ptajptajíí, jakou nejd, jakou nejdůůleležžititěějjšíší lekci jsem zlekci jsem zíískal z skal z 
minulých minulých ččtytyřř let. Je jich nlet. Je jich něěkolik, ale nejdkolik, ale nejdůůleležžititěějjšíší je je 
vvěědomdomíí nanašíší vzvzáájemnjemnéé propojenosti, kterpropojenosti, kteráá je hlubje hlubšíší nenežž
kdykoliv v minulosti, zvlkdykoliv v minulosti, zvlášášttěě v eurozv eurozóónněě. Dnes v. Dnes vííme, me, žže to, e to, 
co se stane v jednco se stane v jednéé zemi, zejmzemi, zejmééna v eurozna v eurozóónněě, m, můžůže a bude e a bude 
mmíít vliv na vt vliv na vššechny dalechny dalšíší zemzeměě. Smlouva . Smlouva řřííkkáá, , žže e 
hospodhospodáářřskskáá politika je vpolitika je věěccíí spolespoleččnnéého zho záájmu. To se nynjmu. To se nyníí
stalo kastalo kažždodenndodenníí realitou. realitou. 

�� DruhDruháá lekce je zlekce je zřřejmejmáá –– spolespoleččnnáá mměěna potna potřřebuje spoleebuje společčnnéé
politiky a silnpolitiky a silněějjšíší spolespoleččnou architekturu hospodnou architekturu hospodáářřskskéé a a 
mměěnovnovéé unie.unie.““



Vysvětlení pojmů

�� SixSix--packpack = 6 p= 6 přředpisedpisůů
�� 4 p4 přředpisy upravujedpisy upravujíí rozporozpoččtový dohled (novela preventivntový dohled (novela preventivníího a ho a 

nnáápravnpravnéého naho nařříízenzeníí Paktu stability a rPaktu stability a růůstu, novstu, novéé nanařříízenzeníí o sankco sankcíích ch 
pro zempro zeměě eurozeurozóóny, novny, nováá smsměěrnice o pornice o požžadavcadavcíích na nch na náárodnrodníí
rozporozpoččtovtovéé rráámce) mce) 

�� 2 nov2 nováá nanařříízenzeníí zavzaváádděějjííccíí pravidla pro makroekonomický dohled nad pravidla pro makroekonomický dohled nad 
nerovnovnerovnovááhami a vývojem konkurenceschopnostihami a vývojem konkurenceschopnosti

�� TwoTwo--packpack = 2 na= 2 nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém rozpom rozpoččtovtovéém dohledu nad zemm dohledu nad zeměěmi mi 
eurozeurozóónyny (na(nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém sledovm sledováánníí a naa nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém m 
dohledu), navazuje na sixdohledu), navazuje na six--pack pack 

��

�� FiskFiskáálnlníí paktpakt (Fiscal Compact) = Smlouva o stabilit(Fiscal Compact) = Smlouva o stabilitěě, koordinaci a , koordinaci a 
sprspráávvěě v HMU, mezivlv HMU, mezivláádndníí dohoda zemdohoda zemíí eurozeurozóóny, nenny, neníí to prto práávo EU, vo EU, 
ale bale běěhem phem pěěti let se mti let se máá ppřřevevéést do evropskst do evropskéého prho práávava



Vysvětlení pojmů – Fiskální pakt = mezivládní dohoda 25 členských států
(kromě Británie, ČR a Chorvatska)
�� SmluvnSmluvníí strany se zavstrany se zaváázaly:zaly:

�� UdrUdržžovat ovat kakažždorodoroččnněě vyrovnanou nebo pvyrovnanou nebo přřebytkovou ebytkovou rozporozpoččtovou pozicitovou pozici ve strukturve strukturáálnlníí podobpodoběě
�� = = strukturstrukturáálnlníí schodekschodek –– tj. tj. nominnomináálnlníí schodek oschodek oččiiššttěěný o vliv cyklu a doný o vliv cyklu a doččasnasnáá a jednora jednoráázovzováá opatopatřřeneníí, jak je , jak je 

definovdefinováánn vv preventivnpreventivníím nam nařříízenzeníí Paktu stability a rPaktu stability a růůstustu

�� PPřři nejhori nejhoršíším rom roččnníí schodekschodek do 0,5% HDPdo 0,5% HDP

�� MMíírnrněějjšíší popožžadavek proadavek pro ststááty, kterty, kteréé majmajíí sousouččasnasněě vlvláádndníí dluh podstatndluh podstatněě pod 60% HDP a npod 60% HDP a níízkzkéé riziko riziko 
dlouhodobdlouhodobéé udrudržžitelnosti veitelnosti veřřejných financejných financíí –– mohou mmohou míít rot roččnníí schodekschodek do 1% HDPdo 1% HDP

�� ZavZavéést automatický systst automatický systéém nm náápravypravy, kdy, kdyžž dojde kdojde k významnvýznamnéémumu odchýlenodchýleníí od stod střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle le 
nebo postupnnebo postupnéé cesty kcesty k nněěmumu

�� TTransporansponovat novat fiskfiskáálnlníí pravidlpravidlaa (vyrovnan(vyrovnanéé rozporozpoččty, mechanismus nty, mechanismus náápravy) pravy) -- bude bude to to hodnotit Komise a phodnotit Komise a přři i 
nesouladu pnesouladu přředloedložžíí smluvnsmluvníí strana/strany vstrana/strany věěc Soudnc Soudníímu dvoru EU. Ten mmu dvoru EU. Ten můžůže vyne vynéést rozsudek a pokud se dotst rozsudek a pokud se dotččenenáá
smluvnsmluvníí strana nepodstrana nepodřřííddíí, m, můžůže je jíí ulouložžit zaplacenit zaplaceníí paupaušášálnlníí ččáástky nebo penstky nebo penáále do výle do výšše 0,1 % HDPe 0,1 % HDP

�� ČČR se neR se neúúččastnastníí, vý, výšši strukturi strukturáálnlníích schodkch schodkůů ale neplnale neplníí (v 2010 m(v 2010 měěla strukturla strukturáálnlníí schodek 4,5 % HDP, v roce 2011 ve schodek 4,5 % HDP, v roce 2011 ve 
vývýšši 3,1% HDP, v roce 2012 ve výi 3,1% HDP, v roce 2012 ve výšši 1,9% HDP, v roce 2013 oi 1,9% HDP, v roce 2013 oččekekáávváá Komise ve svKomise ve svéé podzimnpodzimníí prognprognóóze z roku 2013 ze z roku 2013 
schodek 1,5% HDP, v roce 2014 ve výschodek 1,5% HDP, v roce 2014 ve výšši 2,2% HDP, v roce 2015 ve výi 2,2% HDP, v roce 2015 ve výšši 3,0% HDPi 3,0% HDP
to je strukturto je strukturáálnlníí zhorzhorššeneníí v letech 2014 a 2015 o 0,75 p.b. HDPv letech 2014 a 2015 o 0,75 p.b. HDP

�� ČČR pR přřipravuje svou Fiskipravuje svou Fiskáálnlníí úústavustavu



ZAČÁTEK REFORMY:
v březnu 2010 Evropská rada přidělila evropským institucím úkoly

�� Ze zZe záávvěěrrůů EvropskEvropskéé rady:rady:

�� „„Je nutnJe nutnéé posposíílit koordinaci hospodlit koordinaci hospodáářřských ských 
politik a lpolitik a léépe k tomu vyupe k tomu využžíívat dostupnvat dostupnéé
nnáástroje zalostroje založženenéé na na ččllááncncíích 121 a 136 ch 121 a 136 
Smlouvy o fungovSmlouvy o fungováánníí EU.EU.““



Postup přijímání předpisů

�� V V ččervnu 2010 rozhodla Rada ECOFIN o zavedenervnu 2010 rozhodla Rada ECOFIN o zavedeníí tzv. Evropsktzv. Evropskéého semestru od dalho semestru od dalšíšího rokuho roku
(jaro 2011) (jaro 2011) -- integrace dohledu nad rozpointegrace dohledu nad rozpoččtovými a strukturtovými a strukturáálnlníími politikami, pmi politikami, přředkledklááddáánníí
dokumentdokumentůů ččlenských stlenských stááttůů na jana jařře, aby Rada vydala doporue, aby Rada vydala doporuččeneníí ststááttůům zam začčáátkem tkem ččervence a stervence a stááty je ty je 
stihly zapracovat do nstihly zapracovat do náávrhvrhůů svých rozposvých rozpoččttůů na dalna dalšíší rok.rok.

�� Od prosince 2011 vstoupil v Od prosince 2011 vstoupil v úúččinnost tzv. innost tzv. SixSix--PackPack (obsahuje i sm(obsahuje i směěrnici o pornici o požžadavcadavcíích na ch na 
rozporozpoččtovtovéé rráámce mce ččlenských stlenských stááttůů, kterou m, kterou měěly ly ččlensklenskéé ststááty zapracovat do konce roku 2013.ty zapracovat do konce roku 2013.

�� V V ČČR je pR je přřipraven nipraven náávrh vrh úústavnstavníího zho záákona o rozpokona o rozpoččtovtovéé odpovodpověědnosti (vldnosti (vlááda schvda schváálila 10. lila 10. řřííjna jna 
2012)a n2012)a náávrh zvrh záákona o pravidlech rozpokona o pravidlech rozpoččtovtovéé odpovodpověědnosti (vldnosti (vlááda schvda schváálila 12. lila 12. ččervna 2013). Nynervna 2013). Nyníí
jsou v Poslaneckjsou v Poslaneckéé snsněěmovnmovněě, v, vččetnetněě novelizace celkem novelizace celkem ččtrntrnáácti zcti záákonkonůů. 6. listopadu vl. 6. listopadu vlááda vzala na da vzala na 
vvěědomdomíí materimateriáál Ministerstva financl Ministerstva financíí, který upozor, který upozorňňoval na nutnost urychlenoval na nutnost urychlenéého schvho schváálenleníí a a 
ppřříípadných problpadných probléémmůů vyplývajvyplývajííccíích z pozdnch z pozdníí transpozice.transpozice.

�� Od ledna 2013 vstoupil v Od ledna 2013 vstoupil v úúččinnost tzv. Fiskinnost tzv. Fiskáálnlníí paktpakt

�� Od kvOd kvěětna 2013 vstoupil v tna 2013 vstoupil v úúččinnost tzv. innost tzv. TwoTwo--PackPack. (. ( 9. 9. ččervence 2013 k nervence 2013 k něěmu Rada ECOFIN mu Rada ECOFIN 
ppřřijala zijala záávaznvaznéé provprováádděěccíí ppřředpisy (Code of Conduct) edpisy (Code of Conduct) –– pokyny pro vyplpokyny pro vyplňňovováánníí tabulek a strukturu tabulek a strukturu 
ppřředkledkláádaných dokumentdaných dokumentůů..



Reforma rozpočtového dohledu:
srovnání podle počtu stránek platné legislativy

�� Od ledna 1999Od ledna 1999 vstoupil v vstoupil v úúččinnost Pakt stability a innost Pakt stability a 
rrůůstu stu 

�� Cca 14 strCca 14 stráánek v nek v ÚÚřřednedníím vm věěstnstnííku EUku EU

�� Od Od ččervna 2013ervna 2013 je v je v úúččinnosti nový Pakt stability innosti nový Pakt stability 
a ra růůstu, dalstu, dalšíší nanařříízenzeníí o sankco sankcíích a smch a směěrnice o rnice o 
popožžadavcadavcíích na rozpoch na rozpoččtovtovéé rráámce a tzv. mce a tzv. TwoTwo--PackPack

�� Cca 80 strCca 80 strááneknek v v ÚÚřřednedníím vm věěstnstnííku EUku EU



Vývoj rozpočtových výsledků – náprava přichází pozvolna 
s hospodářským oživením

�� Podle Public Finances in EMU Podle Public Finances in EMU –– 2001 (Evropsk2001 (Evropskáá komise)komise)
�� V roce 2001 byl vlV roce 2001 byl vláádndníí dluh eurozdluh eurozóóny (12) 69,2% HDP a EU (15) 62,9% ny (12) 69,2% HDP a EU (15) 62,9% 

HDPHDP

�� Podle Report on Public Finances in EMU Podle Report on Public Finances in EMU –– 2013 (Evropsk2013 (Evropskáá komise)komise)
�� V roce 2013 se oV roce 2013 se oččekekáávváá vlvláádndníí dluh eurozdluh eurozóóny (17) 95,5% HDP a EU (27) ny (17) 95,5% HDP a EU (27) 

89,8% HDP89,8% HDP

�� NNáárrůůst zadlust zadlužženeníí mezi roky 2001 a 2013mezi roky 2001 a 2013
�� U U eurozeurozóónyny zvýzvýššeneníí o 26,3 p.b. HDP (tj. o 38%); o 26,3 p.b. HDP (tj. o 38%); 
�� EU o 26,9 p.b. HDP (tj. o 43%)EU o 26,9 p.b. HDP (tj. o 43%)

�� Celkový dluh eurozCelkový dluh eurozóóny (konec 2012) = 8 596,1 mld. eurony (konec 2012) = 8 596,1 mld. euro
�� Na jednoho obyvatele 25 828 euroNa jednoho obyvatele 25 828 euro



Právní základ rozpočtového dohledu

�� ZZáákladem Smlouva o fungovkladem Smlouva o fungováánníí EU (SFEU):EU (SFEU):
�� ČČl. 121l. 121

�� „„ČČlensklenskéé ststááty povaty považžujujíí svsvéé hospodhospodáářřskskéé politiky za vpolitiky za věěc spolec společčnnéého ho 
zzáájmu a koordinujjmu a koordinujíí je v rje v ráámci Rady.mci Rady.““
�� ČČl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a rl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a růůstustu

�� „„ČČlensklenskéé ststááty se vyvarujty se vyvarujíí nadmnadměěrných rozporných rozpoččtových schodktových schodkůů..““
�� ČČl. 136l. 136
„„K K zajištění řádného fungování hospodářské a měnové unie přijme 

Rada opatření pro člensklenskéé ststááty, jejichty, jejichžž mměěnou je euronou je euro““
�� Protokol 12 Protokol 12 -- o postupu po postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku
„Členské státy dbají na to, aby jim postupy na úrovni vlastního státu 

v rozpočtové oblasti umožnily plnit jejich závazky vyplývající ze 
Smluv v této oblasti.“



Hlavní pravidla a nové úpravy

�� Blok 1 Blok 1 –– preventivnpreventivníí rozporozpoččtový dohledtový dohled

�� Blok 2 Blok 2 –– nnáápravný rozpopravný rozpoččtový dohledtový dohled



Blok 1 – preventivní rozpočtový dohled



Základní zásady

�� CCíílem preventivnlem preventivníího dohledu je pho dohledu je přředejedejíít vzniku nadmt vzniku nadměěrných rozporných rozpoččtových schodktových schodkůů

�� Za tZa tíímto mto úúččelem si elem si ččlensklenskéé ststááty stanovujty stanovujíí svsvéé ststřřednedněědobdobéé rozporozpoččtovtovéé ccííle, kterle, kteréé majmajíí dosdosááhnout a hnout a 
udrudržžet ve stet ve střřednedníím obdobm obdobíí (zhruba vyrovnan(zhruba vyrovnanéé strukturstrukturáálnlníí saldo vesaldo veřřejných financejných financíí))

�� V roce 2012 dosV roce 2012 dosááhly svhly svéé ststřřednedněědobdobéé ccííle jen Nle jen Něěmecko, Estonsko, Bulharsko, Dmecko, Estonsko, Bulharsko, Dáánsko, Lotynsko, Lotyššsko, sko, 
MaMaďďarsko a arsko a ŠŠvvéédskodsko..

�� Posuzuje se strukturPosuzuje se strukturáálnlníí saldosaldo, , tj. nomintj. nomináálnlníí saldo po osaldo po oččiiššttěěnníí od cyklických výkyvod cyklických výkyvůů a a 
jednorjednoráázových a dozových a doččasných opatasných opatřřeneníí –– pravidlo pravidlo –– mmáá se snise snižžovat roovat roččnněě o 0,5% HDP (striktno 0,5% HDP (striktněě platplatíí
pro eurozpro eurozóónu a zemnu a zeměě v rev režžimu ERMII, pro vimu ERMII, pro vššechny zemechny zeměě s dluhem nad 60% HDP alespos dluhem nad 60% HDP alespoňň o 0,5% o 0,5% 
HDP roHDP roččnněě)) a )) a výdajovvýdajovéé pravidlopravidlo (r(růůst výdajst výdajůů ninižžšíší nenežž rrůůst HDP)st HDP)

�� StStááty pty přředkledkláádajdajíí nejpozdnejpozděěji do konce dubna svji do konce dubna svéé ststřřednedněědobdobéé fiskfiskáálnlníí programy (konvergenprogramy (konvergenččnníí
programy a programy stability na obdobprogramy a programy stability na obdobíí nn--1, n, n+31, n, n+3 roky) vroky) vččetnetněě specifikace stspecifikace střřednedněědobých cdobých cííllůů a a 
opatopatřřeneníí k jejich dosak jejich dosažženeníí

�� Komise a Rada posuzujKomise a Rada posuzujíí programy podle 121(3) Smlouvy o fungovprogramy podle 121(3) Smlouvy o fungováánníí EU a Rada vydEU a Rada vydáá stanovisko stanovisko 
do 3 mdo 3 měěssííccůů od pod přředloedložženeníí programprogramůů

�� StStááty zapracujty zapracujíí evropskevropskáá doporudoporuččeneníí do ndo náávrhvrhůů svých nsvých náárodnrodníích rozpoch rozpoččttůů na nna náásledujsledujííccíí rok, nerok, nežž je je 
ppřředajedajíí parlamentparlamentůům (novm (nověě zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled)zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled)

�� MinistMinistřři financi financíí ppřředloedložžíí do ndo náárodnrodníích parlamentch parlamentůů nnáávrhy rozpovrhy rozpoččttůů vvččetnetněě doporudoporuččeneníí z Bruselu (a z Bruselu (a 
pokud je nenechali zapracovat, majpokud je nenechali zapracovat, majíí vysvvysvěětlit dtlit důůvody)vody)



Hodnocení všech států v prevenci – ex post a ex ante

�� Kdykoliv podle vlastnKdykoliv podle vlastníího zvho zváážženeníí
�� Komise mKomise můžůže e v rv ráámci hospodmci hospodáářřskskéého dialoguho dialogu prprůůbběžěžnněě navnavššttěěvovat stvovat stáát, pak podt, pak podáávváá RadRaděě zprzpráávu, stvu, stááty majty majíí

spolupracovat a poskytovat potspolupracovat a poskytovat potřřebnebnéé informaceinformace

�� Na zNa záákladkladěě skuteskuteččnnéého vývoje ho vývoje –– ex postex post
�� PPřři zi záávavažžnnéém odchýlenm odchýleníí skuteskuteččnnéého rozpoho rozpoččtovtovéého vývoje mho vývoje můžůže Komise vydat ste Komise vydat stáátu varovtu varováánníí
�� Do mDo měěssííce vydce vydáá Rada doporuRada doporuččeneníí k pk přřijetijetíí nezbytných opatnezbytných opatřřeneníí a da dáá ststáátu lhtu lhůůtu 3 nebo 5 mtu 3 nebo 5 měěssííccůů na pna přřijetijetíí nnáápravných pravných 

opatopatřřeneníí

�� Pokud pak Rada rozhodne, Pokud pak Rada rozhodne, žže nebyla pe nebyla přřijata nijata nááleležžititáá opatopatřřeneníí, vyd, vydáá o tom rozhodnuto tom rozhodnutíí a a ččlenu lenu eurozeurozóónyny ddáá sankci ve sankci ve 
formforměě neneúúroroččenenéého vkladu ho vkladu –– ststáát slot složžíí u Komise do výu Komise do výšše 0,2% HDPe 0,2% HDP

�� Komise vyKomise vyššle kontrolnle kontrolníí misi a podmisi a podáá zprzpráávu Radvu Raděě, , ččlenský stlenský stáát mt můžůže být vyzve být vyzváán, aby pn, aby přřiiššel do Evropskel do Evropskéého parlamentu ho parlamentu 
na výmna výměěnu nnu náázorzorůů (dobrovoln(dobrovolněě))

�� Na zNa záákladkladěě plpláánunu–– ex ex anteante
�� PPřři zi záávavažžnnéém odchýlenm odchýleníí od pravidel pod pravidel přři pli pláánovnováánníí rozporozpoččtovtovéého vývoje ho vývoje –– pro nedodrpro nedodržženeníí pravidel mpravidel můžůže být vre být vráácen cen 

fiskfiskáálnlníí program (konvergenprogram (konvergenččnníí program/program stability)program/program stability)

�� StStáát t eurozeurozóónyny mmůžůže dostat k pe dostat k přřepracovepracováánníí svsvůůj nj náávrh rozpovrh rozpoččtovtovéého plho pláánu (na podzim)nu (na podzim)

�� Pokud se stPokud se stáát t eurozeurozóónyny neneřřííddíí stanoviskem Komise a nepstanoviskem Komise a nepřřepracuje nepracuje náávrh rozpovrh rozpoččtovtovéého plho pláánu, bere se to jako nu, bere se to jako 
ppřřititěžěžujujííccíí okolnost, kdyokolnost, kdyžž se zvase zvažžuje zahuje zaháájenjeníí postupu ppostupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku (Komise ve svm schodku (Komise ve svéé zprzpráávvěě a doporua doporuččeneníí, , 
Rada pRada přři rozhodovi rozhodováánníí o existenci nadmo existenci nadměěrnrnéého schodku), nebo pokud Komise doporuho schodku), nebo pokud Komise doporuččuje ulouje uložženeníí neneúúroroččenenéého vkladu ho vkladu 
(po nep(po nepřřijetijetíí úúččinných opatinných opatřřeneníí po varovpo varováánníí Komise a doporuKomise a doporuččeneníí Rady v preventivnRady v preventivníím dohledu)m dohledu)



Specifika pro země eurozóny

�� Podle Podle SixSix--PackuPacku -- finanfinanččnníí sankcesankce
�� Pokud Rada podle Pokud Rada podle ččl. 121(4) SFEU vydl. 121(4) SFEU vydáá rozhodnutrozhodnutíí (po varov(po varováánníí Komise a nKomise a nááslednslednéém m 

doporudoporuččeneníí Rady k pRady k přřijetijetíí úúččinných ninných náápravných opatpravných opatřřeneníí ve lhve lhůůttěě 3 nebo 5 m3 nebo 5 měěssííccůů) ) –– žže e 
ststáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá nnáápravnpravnáá opatopatřřeneníí, vyd, vydáá daldalšíší rozhodnutrozhodnutíí o uvaleno uvaleníí finanfinanččnníí sankce v sankce v 
podobpodoběě úúroroččenenéého vkladu do výho vkladu do výšše 0,2% HDPe 0,2% HDP

�� ÚÚroroččený vklad se vrený vklad se vrááttíí v pv přříípadpaděě nnáápravy.pravy.
�� ÚÚroroččený vklad se zmený vklad se změěnníí na nena neúúroroččený vklad pený vklad přři eventui eventuáálnlníím zahm zaháájenjeníí postupu ppostupu přři i 

nadmnadměěrnrnéém schodku.m schodku.
�� Podle Podle TwoTwo--PackuPacku –– podle napodle nařříízenzeníí o ustanoveno ustanoveníích pro sledovch pro sledováánníí a posuzova posuzováánníí

rozporozpoččtových pltových pláánnůů …………..
�� StStááty eurozty eurozóóny pny přředkledkláádajdajíí do 15. do 15. řřííjna njna náávrhy svých rozpovrhy svých rozpoččtových pltových pláánnůů na dalna dalšíší rok.rok.
�� Komise je posoudKomise je posoudíí -- zda jsou v souladu s pravidly Paktu stability a rzda jsou v souladu s pravidly Paktu stability a růůstu, zda vyhovujstu, zda vyhovujíí

konkrkonkréétntníím doporum doporuččeneníím, kterm, kteréé zemi vydala v zemi vydala v ččervenci Rada.ervenci Rada.
�� Pokud Komise shledPokud Komise shledáá zzáávavažžnnéé odchýlenodchýleníí, do dvou týdn, do dvou týdnůů od pod přředloedložženeníí je vrje vrááttíí k k 

ppřřepracovepracováánníí..
�� Takový stTakový stáát pt přředloedložžíí nový plnový pláán do tn do třříí týdntýdnůů od obdrod obdržženeníí stanoviska Komise.stanoviska Komise.
�� KaKažždý stdý stáát dostane stanovisko Komise do konce listopadu.t dostane stanovisko Komise do konce listopadu.



Dočasné odchýlení je možné

�� Pokud stPokud stáát dost dosááhl vyrovnanhl vyrovnanéé bilance za podmbilance za podmíínky zachovnky zachováánníí
dostatedostateččnnéé rezervy k referenrezervy k referenččnníí hodnothodnotěě schodku a nschodku a náávratu k vratu k 
vyrovnanosti bvyrovnanosti běěhem programovhem programovéého obdobho obdobíí

�� Pokud nastaly neobvyklPokud nastaly neobvykléé ududáálosti s dopadem na vllosti s dopadem na vláádndníí rozporozpoččty, kterty, kteréé
ststáát nemt nemůžůže ovlivnite ovlivnit

�� Pokud v EU vPokud v EU váážžný hospodný hospodáářřský ský úútlumtlum

�� Pokud stPokud stáát provedl penzijnt provedl penzijníí reformu s fondovým pilreformu s fondovým pilíířřem za podmem za podmíínky nky 
zachovzachováánníí dostatedostateččnnéé rezervy vrezervy vůčůči 3% HDP (pak se pi 3% HDP (pak se přříímméé nnááklady klady 
odeodeččtou)tou)



Konkrétní příklad ze současné praxe

�� ČČR pR přředala (v termedala (v termíínu) do konce dubna svnu) do konce dubna svůůj konvergenj konvergenččnníí programprogram

�� NaplNapláánovala v nnovala v něěm vývoj strukturm vývoj strukturáálnlníího schodku, který se mho schodku, který se máá v roce 2014 zvýv roce 2014 zvýššit o 0,3% HDP; v it o 0,3% HDP; v 
roce 2015 zvýroce 2015 zvýššit o 0,2% HDP a v roce 2015 zvýit o 0,2% HDP a v roce 2015 zvýššit o 0,5% HDPit o 0,5% HDP

�� ObecnObecněě by podle pravidel Paktu stability a rby podle pravidel Paktu stability a růůstu mstu měěly stly stááty, kterty, kteréé nemajnemajíí vyrovnanou bilanci, vyrovnanou bilanci, 
snisnižžovat strukturovat strukturáálnlníí schodek tempem o alesposchodek tempem o alespoňň 0,5% HDP, tedy zlep0,5% HDP, tedy zlepššovat kaovat kažždorodoroččnněě svsvůůj schodekj schodek

�� ZlepZlepššeneníí je kvantifikovje kvantifikovááno pouze pro stno pouze pro stááty ty eurozeurozóónyny a v ERMII a v ERMII –– alespoalespoňň o 0,5% HDP roo 0,5% HDP roččnněě, d, dáále le 
pro stpro stááty s nadmty s nadměěrným dluhem (rným dluhem (ČČR mR máá v roce 2013 dluh 49% HDP) v roce 2013 dluh 49% HDP) –– o vo vííce nece nežž 0,5% HDP0,5% HDP

�� Rada mohla konvergenRada mohla konvergenččnníí program vrprogram vráátit k ptit k přřepracovepracováánníí

�� Rada to neudRada to neuděělala, alelala, ale

�� V doporuV doporuččeneníí pro pro ČČR uvedla, R uvedla, žže e „„mmáá ČČR zabezpeR zabezpeččit dostateit dostateččnnéé fiskfiskáálnlníí úúsilsilíí smsměěrem ke rem ke 
ststřřednedněědobdobéému cmu cííli, nesnili, nesnižžovat povat přřitom ale itom ale prorprorůůstovstovéé výdaje, nebo nvýdaje, nebo náárodnrodníí spolufinancovspolufinancováánníí investic investic 
z Evropských fondz Evropských fondůů““

�� Podle podzimnPodle podzimníí prognprognóózy Komise v roce 2014 i v roce 2015 dojde v zy Komise v roce 2014 i v roce 2015 dojde v ČČR ke zvýR ke zvýššeneníí strukturstrukturáálnlníího ho 
salda o 0,75 p.b. HDP: salda o 0,75 p.b. HDP: konkrkonkréétntněě v roce 2013 schodek 1,5% HDP; v roce 2014 ve výv roce 2013 schodek 1,5% HDP; v roce 2014 ve výšši 2,2% HDP a v i 2,2% HDP a v 
nnáásledujsledujííccíím roce 3,0%m roce 3,0% HDPHDP



Blok 2 – nápravný rozpočtový dohled



Základní zásady

�� CCíílem je odstralem je odstraššit it ččlensklenskéé ststááty, aby dodrty, aby dodržžovaly dobrou ovaly dobrou 
rozporozpoččtovou discipltovou disciplíínu a nemusely být zanu a nemusely být zařřazeny do azeny do 
nnáápravnpravnéého postupu a pokud do nho postupu a pokud do něěj propadly, motivovat je j propadly, motivovat je 
k rychlk rychléé a udra udržžitelnitelnéé nnáápravpravěě

�� ReferenReferenččnníí hranice pro nadmhranice pro nadměěrnost schodku je 3 % HDP, rnost schodku je 3 % HDP, 
referenreferenččnníí hranichranicíí pro nadmpro nadměěrnost dluhu 60 % HDPrnost dluhu 60 % HDP

�� NovNověě se rozhoduje na zse rozhoduje na záákladkladěě obou kritobou kritééririíí –– schodku i schodku i 
dluhu (a jeho nedostatedluhu (a jeho nedostateččnnéém tempu snim tempu snižžovováánníí po 3letpo 3letéém m 
ppřřechodnechodnéém obdobm obdobíí))



Zahajování nápravného postupu

�� Postup iniciuje Komise, kterPostup iniciuje Komise, kteráá na zna záákladkladěě skuteskuteččnnéého pho přřekroekroččeneníí
referenreferenččnníí hodnoty, plhodnoty, pláánovannovanéého pho přřekroekroččeneníí, nebo pokud usoud, nebo pokud usoudíí, , žže e 
existuje riziko pexistuje riziko přřekroekroččeneníí, vypracuje zpr, vypracuje zpráávu podle vu podle ččl. 126(3) SFEUl. 126(3) SFEU

�� Ve zprVe zpráávvěě zvzváážžíí, zda neexistuj, zda neexistujíí nnáásledujsledujííccíí skuteskuteččnosti, pro nnosti, pro něžěž by by 
nedoporunedoporuččila zahila zaháájenjeníí postupu: postupu: 

�� Do postupu na zDo postupu na záákladkladěě nadmnadměěrnosti schodku nedoporurnosti schodku nedoporuččíí ststáát, který t, který 
bude mbude míít schodek výjimet schodek výjimeččný (nezavinil ho), doný (nezavinil ho), doččasný (podle prognasný (podle prognóózy zy 
Komise) a v blKomise) a v blíízkosti kritzkosti kritééria (bere se do 3,5 % HDP)ria (bere se do 3,5 % HDP)

�� Do postupu nedoporuDo postupu nedoporuččíí ststáát, který mt, který máá dluh nad 60% HDP, ale snidluh nad 60% HDP, ale snižžoval oval 
ppřřevis v previs v průůmměěru bru běěhem 3 let o jednu dvacetinuhem 3 let o jednu dvacetinu



Komise posoudí relevantní faktory (penzijní reformy, solidarita…)

�� 1) pokud rozva1) pokud rozvažžuje o zahuje o zaháájenjeníí na zna záákladkladěě schodkuschodku
�� A)v pA)v přříípadpaděě ststáátu, který mtu, který máá dluh pod 60% HDP dluh pod 60% HDP –– zohlednzohledníí

relevantnrelevantníí faktoryfaktory
�� B) v pB) v přříípadpaděě ststáátu, který mtu, který máá dluh nad 60% HDP dluh nad 60% HDP –– jen kdyjen kdyžž

zzáároveroveňň splnsplněěna dvojna dvojíí podmpodmíínka nka –– schodek v blschodek v blíízkosti a zkosti a 
dodoččasnýasný

�� 2) pokud zah2) pokud zaháájenjeníí na zna záákladkladěě dluhudluhu
�� ZohlednZohledníí relevantnrelevantníí faktory s výjimkou odpofaktory s výjimkou odpoččtu ntu náákladkladůů na na 

penzijnpenzijníí reformu (to se odereformu (to se odeččííttáá jen stjen stááttůům s dluhem pod m s dluhem pod 
60% HDP)60% HDP)



Cílem nápravného rozpočtového dohledu je

ObecnObecněě::
Motivovat stMotivovat stáát k rychlt k rychléému udrmu udržžitelnitelnéému ukonmu ukonččeneníí situace nadmsituace nadměěrnrnéého ho 

schodku a k trvalschodku a k trvaléému snimu snižžovováánníí mmííry zadlury zadlužženosti vlenosti vláádydy

Podle Podle TwoTwo--Packu Packu –– jen pro jen pro eurozeurozóónunu::
Velmi intenzivnVelmi intenzivníím dohledem zabrm dohledem zabráánit, aby se nit, aby se ččlen eurozlen eurozóóny nedostal do ny nedostal do 

skluzu a nesplnil lhskluzu a nesplnil lhůůtu, kterou mu Rada dala ve svtu, kterou mu Rada dala ve svéém doporum doporuččeneníí ppřři i 
zahzaháájenjeníí EDP. Komise mEDP. Komise můžůže vyde vydáávat autonomnvat autonomníí doporudoporuččeneníí, ale nem, ale neměěnníí
lhlhůůtu ntu náápravy.pravy.

ZemZemíím mimo m mimo eurozeurozóónunu nehroznehrozíí finanfinanččnníí sankce, pouze pozastavensankce, pouze pozastaveníí ččerperpáánníí
Evropských fondEvropských fondůů, pokud chybuj, pokud chybujíí a nepa nepřřijmou ijmou úúččinnou ninnou náápravu (Rada pak pravu (Rada pak 
vydvydáá rozhodnutrozhodnutíí o nepo nepřřijetijetíí úúččinných opatinných opatřřeneníí podle 126(8) SFEU)podle 126(8) SFEU)



Přísnější pravidla platí pro eurozónu

�� Podle SFEUPodle SFEU –– ststáát eurozt eurozóóny mny můžůže dostat výzvu podle e dostat výzvu podle ččl. 126(9) SFEU a pokutu podle l. 126(9) SFEU a pokutu podle 
ččl. 126(11)l. 126(11)

�� Podle Podle SixSix--PackuPacku mmůžůže dostat finane dostat finanččnníí sankce jisankce jižž v v ččasnasněějjšíší ffáázi nzi náápravnpravnéého dohleduho dohledu

�� Podle Podle TwoTwo--PackuPacku mmáá rozrozšíšířřenenéé informainformaččnníí povinnosti vpovinnosti vůčůči Komisi, pi Komisi, přředkledklááddáá
dodatedodateččnnéé informace a v informace a v ččastastěějjšíších intervalech (v podstatch intervalech (v podstatěě program hospodprogram hospodáářřskskéého ho 
partnerstvpartnerstvíí Komisi a RadKomisi a Raděě automaticky pautomaticky přři zahi zaháájenjeníí EDP a zprEDP a zpráávy o rozpovy o rozpoččtovtovéé situaci situaci 
Komisi a EFC, pokud si jejich pKomisi a EFC, pokud si jejich přředkledklááddáánníí Komise vyKomise vyžžááddáá dopisem pdopisem přři zahi zaháájenjeníí EDP) EDP) 

�� Komise posuzuje, jakKomise posuzuje, jakéého pokroku dosho pokroku dosááhl v nhl v náápravnpravnéém postupum postupu

�� PPřředkledklááddáánníí informacinformacíí neplatneplatíí pro tzv. programovpro tzv. programovéé zemzeměě (Kypr, (Kypr, ŘŘecko, Irsko, ecko, Irsko, 
Portugalsko), kterPortugalsko), kteréé majmajíí jiný (jejiný (ješšttěě silnsilněějjšíší) re) režžim dohledu, aby nedochim dohledu, aby nedocháázelo k zelo k 
duplicitduplicitáám a rm a růůzným doporuzným doporuččeneníím (EU a MMF)m (EU a MMF)



Komise posílí svůj vliv v nápravném dohledu

�� ZZáákladnkladníí postupy doplnpostupy doplníí silnsilněějjšíší dohled na dohled na úúrovni Komise versus strovni Komise versus stáátyty

�� Rada bude vydRada bude vydáávat novvat nověě jen stanoviska k programjen stanoviska k programůům hospodm hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí na nna náávrh Komisevrh Komise

�� Dohled bude prDohled bude průůbběžěžný a ný a ččastastěějjšíší, nebude p, nebude přřerueruššen, pokud Komise shleden, pokud Komise shledáá, , žže ste stáát pt přřijal ijal úúččinninnáá
opatopatřřeneníí (nedojde k pozastaven(nedojde k pozastaveníí EDP)EDP)

�� Pokud podle Komise hrozPokud podle Komise hrozíí riziko nesplnriziko nesplněěnníí termtermíínu Rady (Rada napnu Rady (Rada napřř. rozhodne, . rozhodne, žže ste stáát nept nepřřijal ijal 
úúččinninnéé opatopatřřeneníí podle podle ččl. 126(8) SFEU, nebo mu dl. 126(8) SFEU, nebo mu dáá pokutu podle pokutu podle ččl. 126(11) SFEU), ml. 126(11) SFEU), můžůže si e si 
Komise vyKomise vyžžáádat provedendat provedeníí neznezáávislvisléého auditu ho auditu úúččetnictvetnictvíí vvššech ech subsektorsubsektorůů vlvláády ve spoluprdy ve spoluprááci s ci s 
nejvynejvyššíšším kontrolnm kontrolníím m úúřřademadem

�� Komise mKomise můžůže vye vyžžadovat daladovat dalšíší tzv. dostupntzv. dostupnéé dopldoplňňujujííccíí informace a kontrolovat jejich plninformace a kontrolovat jejich plněěnníí

�� Pokud Komise usoudPokud Komise usoudíí, , žže je riziko nesplne je riziko nesplněěnníí lhlhůůty Rady, mty Rady, můžůže de dáát pt přříímméé doporudoporuččeneníí k pk přřijetijetíí daldalšíších ch 
opatopatřřeneníí a posuzuje plna posuzuje plněěnníí

�� Rada vezme v Rada vezme v úúvahu pvahu přři hodnoceni hodnoceníí ppřřijatých opatijatých opatřřeneníí na zna záákladkladěě svsvéého doporuho doporuččeneníí taktakéé, jak st, jak stáát t 
reagoval na preagoval na přříípadnpadnéé ppřříímméé doporudoporuččeneníí Komise (pokud je v meziKomise (pokud je v meziččase dostal)ase dostal)



Two-pack nemění fiskální pravidla, jen je doplňuje přísnějšími požadavky 
na země eurozóny v EDP

�� NezavNezavááddíí se se žžáádndnéé ppřřechodnechodnéé obdobobdobíí jako je u uplatnjako je u uplatněěnníí dluhovdluhovéého ho 
kritkritééria pro zahria pro zaháájenjeníí EDPEDP

�� V nV náápravnpravnéém postupu budou zemm postupu budou zeměě novnověě hlasovat v rhlasovat v ráámci EDP o mci EDP o 
doporudoporuččeneníích a rozhodnutch a rozhodnutíích obrch obráácenou kvalifikovanou vcenou kvalifikovanou věěttššinou inou ––
dohodnuto ve Fiskdohodnuto ve Fiskáálnlníím paktum paktu

�� ZemZeměě, kter, kteréé jsou v jijsou v jižž v EDP, pv EDP, přředloedložžíí program hospodprogram hospodáářřskskéého ho 
partnerstvpartnerstvíí jen pjen přři dali dalšíších krocch krocíích v EDPch v EDP

�� ZemZeměě, kter, kteréé jsou v postupu pjsou v postupu přři makroekonomicki makroekonomickéé nerovnovnerovnovááze a ze a 
ppřředaly pledaly pláán nn náápravných akcpravných akcíí, tento pl, tento pláán pouze aktualizujn pouze aktualizujíí a a 
nevytvnevytváářřejejíí nový program hospodnový program hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí



Program hospodářského partnerství

�� StStáát jej pt jej přředloedložžíí jednou pjednou přři zahi zaháájenjeníí EDP, kdyEDP, kdyžž Rada podle Rada podle ččl. 126(6) SFEU l. 126(6) SFEU 
rozhodne, rozhodne, žže v dote v dotččenenéém stm stáátu existuje nadmtu existuje nadměěrný schodek, nebo prný schodek, nebo přři nových i nových 
krockrocíích v EDPch v EDP

�� Obsahuje hospodObsahuje hospodáářřskskáá opatopatřřeneníí a struktura strukturáálnlníí reformy, kterreformy, kteréé jsou nezbytnjsou nezbytnéé k k 
zajizajiššttěěnníí trvaltrvaléé nnáápravy nadmpravy nadměěrnrnéého schodkuho schodku

�� Jde o popis reforem uvedených v programu stability a NPR Jde o popis reforem uvedených v programu stability a NPR –– fiskfiskáálnlníí
strukturstrukturáálnlníí reformy se mohou týkat dareformy se mohou týkat daňňovovéé soustavy, penzijnsoustavy, penzijníího systho systéému, mu, 
zdravotnictvzdravotnictvíí

�� Definuje pDefinuje přřijatijatáá a pla pláánovannovanáá opatopatřřeneníí, , ččasový plasový pláán krokn krokůů, rizika, o, rizika, oččekekáávanvanéé
rozporozpoččtovtovéé dopady, makroekonomickdopady, makroekonomickéé ppřředpoklady, rozdedpoklady, rozděělenleníí dopad hlavndopad hlavníích ch 
výdajových a pvýdajových a přřííjmových opatjmových opatřřeneníí

�� Rada vydRada vydáá stanovisko na nstanovisko na náávrh Komise, sledovvrh Komise, sledováánníí v kontextu Evropskv kontextu Evropskéého ho 
semestrusemestru



Zprávy o rozpočtové situaci = zprávy o plnění rozpočtů a fiskálních 
rizicích a nápravných opatřeních – aktivace dopisem Komise

�� PPřři zahi zaháájenjeníí EDP spolu s programem hospodEDP spolu s programem hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí
ppřředloedložžíí ststáát zprt zpráávu o plnvu o plněěnníí rozporozpoččtu vltu vláádndníího sektoru a ho sektoru a subsektorsubsektorůů, , 
uvede cuvede cííle pro vlle pro vláádndníí výdaje a pvýdaje a přřííjmy, dopady pjmy, dopady přřijatých diskreijatých diskreččnníích ch 
opatopatřřeneníí na stranna straněě výdajvýdajůů a pa přřííjmjmůů, informace o p, informace o přřijatých a ijatých a 
plpláánovaných opatnovaných opatřřeneníích k dosach k dosažženeníí ttěěchto cchto cííllůů

�� Za celZa celéé nnáápravnpravnéé obdobobdobíí, cash i accrual, tak, cash i accrual, takéé ččtvrtletntvrtletníí data u plndata u plněěnníí
rozporozpoččttůů

�� Tyto zprTyto zpráávy pvy přředkledklááddáá v prv průůbběěhu EDP v intervalech 6 mhu EDP v intervalech 6 měěssííccůů (pokud (pokud 
mmáá doporudoporuččeneníí Rady podle 126(7) SFEU, nebo 3 mRady podle 126(7) SFEU, nebo 3 měěssííccůů, pokud m, pokud máá
výzvu Rady podle 126(9) SFEUvýzvu Rady podle 126(9) SFEU

�� Dosud se pDosud se přředkledkláádaly v udaly v užžšíší podobpodoběě podle podle ččl. 3(4)(a) nal. 3(4)(a) nařříízenzeníí 1467/97 1467/97 
jen zprjen zpráávy o pvy o přřijatých opatijatých opatřřeneníích nch náásledujsledujííccíí po doporupo doporuččeneníí RadyRady––
obsahovaly cobsahovaly cííle za výdaje a ple za výdaje a přřííjmy za celý sektor a informace o jmy za celý sektor a informace o 
ppřřijatých a plijatých a pláánovaných opatnovaných opatřřeneníích (bez meziroch (bez meziroččnníího plnho plněěnníí rozporozpoččttůů))

�� Obsah tObsah těěchto zprchto zprááv Komise mv Komise můžůže me měěnit delegovaným pnit delegovaným přředpisemedpisem



Další informační povinnosti států eurozóny

�� Komise sleduje, zda neexistuje riziko nesplnKomise sleduje, zda neexistuje riziko nesplněěnníí
lhlhůůty nty náápravy, mpravy, můžůže vyde vydáávat doporuvat doporuččeneníí

�� MMůžůže zaslat varove zaslat varováánníí odpovodpověědným dným úúřřadadůům, m, 
vyvyžžadovat daladovat dalšíší opatopatřřeneníí, aby zabr, aby zabráánila dalnila dalšíšímu mu 
kroku v EDPkroku v EDP

�� KontrolnKontrolníí mise jsou momise jsou možžnnéé uužž podle podle SixSix--Packu Packu 
pro vpro vššechny stechny stááty EU, pokud stty EU, pokud stáát EU nept EU nepřřijal ijal 
úúččinninnáá opatopatřřeneníí podle doporupodle doporuččeneníí Rady v EDP a Rady v EDP a 
Rada mu vydRada mu vydáá rozhodnutrozhodnutíí o nepo nepřřijetijetíí úúččinných inných 
opatopatřřeneníí podle podle ččl. 126(8) SFEUl. 126(8) SFEU



Pokud stát nebude patřičně reagovat na doporučení Komise 

�� Komise musKomise musíí vzvzíít v t v úúvahu, do jakvahu, do jakéé mmííry stry stáát zapracoval jejt zapracoval jejíí stanovisko stanovisko 
k nk náávrhu rozpovrhu rozpoččtovtovéého plho pláánu (i) pnu (i) přři vypracovi vypracováánníí zprzpráávy (podle vy (podle ččl. l. 
126(3) SFEU), kter126(3) SFEU), kteráá ppřředchedcháázzíí zahzaháájenjeníí EDP a (ii) pEDP a (ii) přři vypracovi vypracováánníí
doporudoporuččeneníí pro rozhodnutpro rozhodnutíí Rady o uvalenRady o uvaleníí neneúúroroččenenéého vkladu (podle ho vkladu (podle 
nanařříízenzeníí 1173/2011) a Rada toto mus1173/2011) a Rada toto musíím vzm vzíít v t v úúvahu pvahu přři rozhodovi rozhodováánníí, , 
zda podle zda podle ččl. 126(6) SFEU existuje nadml. 126(6) SFEU existuje nadměěrný schodekrný schodek

�� Pokud stPokud stáát nereaguje na doporut nereaguje na doporuččeneníí Komise, kterKomise, kteréé mu Komise dmu Komise dáávváá, , 
kdykdyžž se domnse domníívváá, , žže hroze hrozíí riziko nesplnriziko nesplněěnníí lhlhůůty nty náápravy, mpravy, můžůže e 
Komise doporuKomise doporuččit Radit Raděě, aby Rada p, aby Rada přřijala rozhodnutijala rozhodnutíí podle podle ččl. 126(8) l. 126(8) 
SFEU, SFEU, žže ste stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá doporudoporuččeneníí, nebo podle , nebo podle ččl. 126(11) l. 126(11) 
SFEU rozhodnutSFEU rozhodnutíí o sankcio sankci



Na závěr – reforma rozpočtového dohledu je nikdy nekončícím příběhem

�� HlavnHlavníí fiskfiskáálnlníí pravidla zavedena, ale EU postupuje k fiskpravidla zavedena, ale EU postupuje k fiskáálnlníí unii, nynunii, nyníí se se řřeešíší ex ante koordinace ex ante koordinace 
hospodhospodáářřských reforem a nských reforem a náástroj pro konvergenci a konkurenceschopnoststroj pro konvergenci a konkurenceschopnost–– legislativnlegislativníí nnáávrhy mvrhy máá
Komise pKomise přředloedložžit do konce roku 2013it do konce roku 2013

�� JiJižž ppřřijatý rijatý ráámec se dolamec se dolaďďuje:uje:

�� UvaUvažžuje se o doplnuje se o doplněěnníí preventivnpreventivníí ččáásti Paktu stability a rsti Paktu stability a růůstu stu 
�� o tzv. investio tzv. investiččnníí dolodoložžkuku (pokud by st(pokud by stáát mt měěl hospodl hospodáářřský pokles, nepský pokles, nepřřekroekroččil schodek ve výil schodek ve výšši 3% i 3% 

HDP a spolufinancoval z nHDP a spolufinancoval z náárodnrodníích zdrojch zdrojůů investice z evropských fondinvestice z evropských fondůů s prokazatelns prokazatelněě pozitivnpozitivníím m 
úúččinkem na dlouhodobou fiskinkem na dlouhodobou fiskáálnlníí udrudržžitelnost)itelnost)

�� –– zatzatíím nebyla dosam nebyla dosažžena shoda ena shoda –– severnseverníí kkřříídlo preferuje pdlo preferuje půůvodnvodníí pravidla i pravidla i ČČR R –– obobáávváá se snse sníížženeníí
ddůůvvěěryhodnosti Paktu stability a rryhodnosti Paktu stability a růůstu stu –– jijižžnníí ststááty ty –– ItItáálie + Francie pro uvolnlie + Francie pro uvolněěnníí pro podporu rpro podporu růůstustu

�� NNáárodnrodníí výdaje na spolufinancovvýdaje na spolufinancováánníí investic z evropských fondinvestic z evropských fondůů (politika soudr(politika soudržžnosti, transevropsknosti, transevropskéé
ssííttěě..) by byly p..) by byly přři posuzovi posuzováánníí odchýlenodchýleníí se od stse od střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle nebo cesty k jeho le nebo cesty k jeho 
dosadosažženeníí odeodeččtenyteny

�� Nebo o posunutNebo o posunutíí termtermíínu, kdy nu, kdy ččlensklenskéé ststááty pty přředkledkláádajdajíí Komisi svKomisi svéé podzimnpodzimníí fiskfiskáálnlníí notifikacenotifikace
�� (Komise vyd(Komise vydáávváá 5. 5. –– 7. listopadu podzimn7. listopadu podzimníí prognprognóózu) zu) 
�� ZemZeměě eurozeurozóónyny novnověě ppřředkledkláádajdajíí Komisi k posouzenKomisi k posouzeníí nnáávrhy rozpovrhy rozpoččtových pltových pláánnůů do 15. do 15. řřííjna a jna a 

pokud Komise zjistpokud Komise zjistíí zzáávavažžnnéé nedostatky, mnedostatky, máá do dvou týdndo dvou týdnůů nnáávrh vrvrh vráátit k ptit k přřepracovepracováánníí..
�� PotPotřřebuje mebuje míít svou podzimnt svou podzimníí prognprognóózu dzu dřřííve ve -- projednprojednáávváá se zmse změěna nana nařříízenzeníí 479/2009, kter479/2009, kteréé

specifikuje postupy pspecifikuje postupy přředkledklááddáánníí fiskfiskáálnlníích notifikacch notifikacíí, aby se zm, aby se změěnil termnil termíín pn přřededáávváánníí notifikacnotifikacíí z z 
termtermíínu do 1. nu do 1. řřííjna na termjna na termíín do 16. zn do 16. záářříí, aby je Eurostat ov, aby je Eurostat ověřěřil do 6. il do 6. řřííjna jna –– nynnyníí je zveje zveřřejejňňuje 21. uje 21. 
řřííjnajna



�� DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


