
|, EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 8.6.2015 
C(2015) 3780 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise tímto děkuje Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
Komise o optimálním využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu 
(COMTOIS) 12 final). 

Komise vítá podporu, kterou Senát vyjádřil jejímu úsilí vyjasnit současná pravidla Paktu o 
stabilitě a růstu, pokud jde o využívání flexibility, a jejímu jasnému záměru povzbudit nové 
investice v EU, včetně jejího postoje k dobrovolným příspěvkům členských států do 
Evropského fondu pro strategické investice v rámci Paktu o stabilitě a růstu. 

Tímto by Komise ráda doplnila některé informace k připomínkám, jež Senát v souvislosti 
s několika body sdělení vznesl. 

Důležitost, jakou Komise přisuzuje tomu, aby se v duchu Paktu o stabilitě a růstu 
zohledňovala ekonomická situace jednotlivých členských států, se odráží v přesném vymezení 
a formalizaci kritérií pro uplatňování investiční doložky. Komise bude investiční doložku 
aplikovat bez ohledu na stav ekonomiky eur ozóny či EU jako celku, tak aby byla vázána 
výhradně na cyklický vývoj v jednotlivých zemích. To, že bude možné doložku použít ve 
prospěch členských států, jejichž růst je záporný nebo jejichž produkt zdaleka nedosahuje 
svého potenciálu, umožní širší uplatnění této doložky než doposud a budou lépe zohledněny 
specifické podmínky jednotlivých zemí. Komise proto s uspokojením zjišťuje, že Senát s tímto 
přístupem souhlasí. 

Pokud jde o rizika spojená s aplikací doložky strukturálních reforem, Komise zdůrazňuje, že 
kritérium týkající se realizace reforem se bude považovat za předem splněné pouze tehdy, 
pokud daný členský stát předloží komplexní a podrobný střednědobý plán strukturálních 
reforem, který bude zahrnovat jasně definovaná opatření a věrohodné lhůty pro jejich přijetí 
a provedení. Provádění reforem se bude pozorně sledovat v rámci evropského semestru, 
případně postupu při nadměrné nerovnováze. 
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Dále Senát ve svém stanovisku zdůraznil, že je nutné zaujmout vyvážený přistup 
k požadavkům na rozpočtovou disciplínu a k uznávání jednotlivých doložek flexibility a 
dodržovat přitom princip rovného zacházení se všemi členskými státy. Komise si dovoluje 
připomenout, že pokyny obsažené ve sdělení nemění ani nenahrazují současná pravidla Paktu 
o stabilitě a růstu. Protože je třeba zajistit, aby se Pakt o stabilitě a růstu aplikoval co 
nejefektivněji, a dostál tak svému účelu, byly zavedeny odpovídající záruky a zajištěny 
podmínky k tomu, aby při optimálním využití flexibility v rámci současných pravidel zůstala 
zachována jejich důvěryhodnost a účinnost při prosazování fiskální odpovědnosti. 

Komise by také ráda zdůraznila, že pro aplikaci Paktu o stabilitě a růstu je klíčový princip 
rovného zacházení se všemi členskými státy. Pakt je systém pravidel vymezujících rámec, 
který sdílí a uplatňují všechny státy, a kde Komise předkládá návrhy a Rada rozhoduje. 
Rovné zacházení ovšem neznamená, že pro všechny platí jedno univerzální kritérium, nýbrž 
musí s ním být spojeno posouzení ekonomické situace každé země zvlášť. 

Komise doufá, že tato vysvětlení dostatečně reagují na připomínky Senátu, a těší se na další 
pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 
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