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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Iniciativa vychází ze sdělení Komise ze dne 6. prosince 2017 o nových rozpočtových 

nástrojích pro stabilní eurozónu, která je součástí balíčku iniciativ k prohloubení hospodářské 

a měnové unie v Evropě. 

 

Evropská unie se stále potýká s výraznou investiční mezerou, která významným způsobem 

oslabuje její dlouhodobý růst se značnými negativními důsledky pro tvorbu pracovních míst a 

hospodářskou a sociální soudržnost. Globální krize ukázala silná omezení dostupných 

nástrojů jednotlivých členských států, které vycházejí téměř výlučně z jednotné měnové 

politiky. Stávající struktura HMU není uzpůsobena pro zmírňování rozsáhlých asymetrických 

otřesů a účinné zajištění zachování úrovně veřejných investic členských států, zejména v 

malých otevřených ekonomikách. Integrovanější eurozóna by přinesla větší stabilitu a 

prosperitu celé Unii. Prohloubení HMU vyžaduje rozhodné kroky nejen členských států, ale 

také odpovídající podporu ze strany rozpočtových nástrojů a koordinačních nástrojů politiky 

EU. 

 

Stabilizační funkce je zamýšlena pro členské státy eurozóny i pro státy mimo ni, které se 

podílejí na Evropském mechanismu směnných kurzů (ERM II). Návrh bude doplňovat 

stávající nástroje Unie pro financování pracovních míst, růstu a investic a vnitrostátní fiskální 

politiky a také finanční pomoc pro řešení závažných finančních potíží, jako je evropský 

mechanismus finanční stabilizace (EFSM) a Evropský mechanismus stability (ESM). 

 

Navrhovaná Evropská funkce investiční stabilizace by měla prostřednictvím půjček a 

úrokových příspěvků pomoci stabilizovat způsobilé veřejné investice v členských státech 

zasažených rozsáhlými asymetrickými otřesy, jestliže fungování národních automatických 

stabilizátorů není dostatečné, vnitrostátní fiskální politika čelí komplexnímu rozhodování 

mezi stabilizací a udržitelností, peněžní politika je omezena a koordinace fiskální politiky 

dosáhla svých limitů. Z dlouhodobého hlediska by tento režim pomohl zabránit poklesu růstu 

a pracovních míst a lépe financovat proticyklické politiky sociální soudržnosti. 

 

Rozhodnutí Komise poskytnout podporu je podmíněno tím, že příslušný členský stát bude 

plnit přísná kritéria způsobilosti vycházející z plnění rozhodnutí a doporučení v rámci 

fiskálního a makroekonomického dohledu. Dodatečná kritéria pro aktivaci podpory v rámci 

tohoto nástroje vycházejí z dvojí podmínky pro aktivaci týkající se nezaměstnanosti, a to 

proto, že silný růst míry nezaměstnanosti je významným ukazatelem dopadu velkého 

asymetrického otřesu. Půjčky, které by Komise mohla poskytnout, jsou omezeny pevným 

stropem ve výši 30 miliard EUR. 

 

Zpravodaj podporuje cíl tohoto nařízení a navíc navrhuje zdůraznit, že solidarita a soudržnost 

mezi členskými státy jsou zásadní pro odolnost HMU. Zpravodaj ve svém stanovisku rovněž 

usiloval o posílení nutnosti realizovat zásady evropského pilíře sociálních práv 

prostřednictvím rámce evropského semestru a důležitost řešení nerovností a dosahování cílů 

stability, růstu a tvorby pracovních míst. 

 

Zpravodaj má za to, že tento nástroj by měl být zřízen s cílem zachovat veřejné investice, 

absorbovat otřesy a zabránit šíření nákazy do dalších zemí. Je si nicméně vědom, že by to 
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mohl být krok k budoucím mechanismům poskytujícím makroekonomickou stabilizační 

funkci. 

 

Do dvou let od vstupu nařízení v platnost a každých pět let Komise posoudí kvalitu systémů a 

postupů v oblasti správy veřejných investic v členských státech. Zpravodaj navrhuje doplnit 

další sociální ukazatele a ukazatele zaměstnanosti s cílem lépe měřit dopady tohoto nařízení v 

praxi. Dále usiluje i o posouzení účinnosti kritérií pro aktivaci a možnosti zvýšit nebo zavést 

flexibilitu v budoucnosti. 

 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 

výbor jako příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Ke klíčovým cílům Unie patří v 

souladu se Smlouvami propagace 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

a vytvoření hospodářské a měnové unie 

(HMU). 

(1) Ke klíčovým cílům Unie patří v 

souladu se Smlouvami propagace 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, solidarity mezi členskými 

státy, udržitelného rozvoje Evropy a 

vytvoření hospodářské a měnové unie 

(HMU). Dále by měly být zohledněny 

požadavky spojené s podporou vysoké 

úrovně zaměstnanosti, se zárukou 

přiměřeného sociálního zabezpečení, 

s bojem proti sociálnímu vyloučení 

a vysokou úrovní všeobecného 

a odborného vzdělávání a ochrany 

lidského zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  2 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Posílení hospodářské soudržnosti 

mezi členskými státy, jejichž měnou je 

euro, by přispělo ke stabilitě měnové unie 

a k harmonickému vývoji Unie jako celku. 

(2) Posílení hospodářské, sociální a 

územní soudržnosti mezi členskými státy 

by přispělo ke stabilitě měnové unie a k 

harmonickému vývoji Unie jako celku s 

cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a 

sociálního pokroku. 

 

Pozměňovací návrh  3 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Členské státy by měly vést své 

hospodářské politiky a měly by je 

koordinovat tak, aby dosáhly cíle posílení 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti. 

(3) Členské státy by měly vést své 

hospodářské a sociální politiky a politiky v 

oblasti zaměstnanosti tak, aby dosáhly cílů 

stability, růstu a tvorby pracovních míst, 
posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a sociálního začlenění a 

přispěly k uplatňování práv a zásad 

stanovených v evropském pilíři sociálních 

práv. Členské státy by dále měly usilovat o 

odstraňování nerovností a prosazovat 

rovnost mezi občany. 

 

Pozměňovací návrh  4 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Bezprecedentní finanční krize a 

hospodářský pokles, které zasáhly svět a 

eurozónu, ukázaly, že nástroje dostupné v 

eurozóně, jako jsou jednotná měnová 

politika, automatické fiskální stabilizátory 

a samostatná opatření fiskální politiky na 

vnitrostátní úrovni, nejsou dostatečné k 

tomu, aby dokázaly absorbovat rozsáhlé 

asymetrické otřesy. 

(4) Bezprecedentní globální finanční 

krize a hospodářský pokles ukázaly 

omezení nástrojů dostupných v eurozóně, 

jako jsou jednotná měnová politika, 

automatické fiskální stabilizátory, 

provádění strukturálních reforem a 

samostatná opatření fiskální politiky na 

vnitrostátní úrovni. Vývoj stabilizátorů, 

jako je EISF, je nezbytný, aby bylo možné 

ustát rozsáhlé asymetrické otřesy, které 

mohou vést k sociální nerovnosti a 
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nerovnováze, a neúměrně tak v mnoha 

členských státech zasáhnout 

nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. 

Proto je třeba vytvořit nástroje, které 

posílí politickou a rozpočtovou solidaritu 

na úrovni EU. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Evropská unie stále čelí výrazné 

investiční mezeře, která významným 

způsobem oslabuje dlouhodobý růst EU. 

V několika členských státech došlo ke 

značnému snížení schodku jejich běžných 

účtů a snížení nákladů na jednotku 

pracovní síly, ale čistý zahraniční dluh v 

procentech HDP se ve většině členských 

států nesnížil, a v některých z nich se 

dokonce zvýšil, což má značné negativní 

důsledky pro tvorbu pracovních míst a 

hospodářskou a sociální soudržnost. 

 

Pozměňovací návrh  6 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Pro ulehčení makroekonomického 

přizpůsobení a zmírnění rozsáhlých 

asymetrických otřesů ve stávajícím 

institucionálním uspořádání, členské státy, 

jejichž měnou je euro, a ostatní členské 

státy, které se účastní mechanismu 

směnných kurzů (ERM II), musí silně 

spoléhat na zbývající nástroje hospodářské 

politiky, jako jsou automatické fiskální 

stabilizátory a další samostatná fiskální 

opatření, což přizpůsobení celkově ztěžuje. 

Postup krize v eurozóně rovněž naznačuje 

silné spoléhání na to, že jednotná měnová 

(5) Pro ulehčení makroekonomického 

přizpůsobení a zmírnění rozsáhlých 

asymetrických otřesů ve stávajícím 

institucionálním uspořádání, členské státy, 

jejichž měnou je euro, a ostatní členské 

státy, které se účastní mechanismu 

směnných kurzů (ERM II), musí silně 

spoléhat na zbývající nástroje hospodářské 

politiky, jako jsou automatické fiskální 

stabilizátory a další samostatná fiskální 

opatření výlučně na vnitrostátní úrovni, 

což přizpůsobení celkově ztěžuje, a to 

zejména v případě nejzranitelnějších osob. 
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politika zajistí makroekonomickou 

stabilizaci za závažných 

makroekonomických okolností. 

Postup krize v eurozóně rovněž naznačuje 

silné spoléhání na to, že jednotná měnová 

politika zajistí makroekonomickou 

stabilizaci za závažných 

makroekonomických okolností. Dobře 

zavedené politické a hospodářské nástroje 

na unijní úrovni mohou napomoci tento 

problém vyřešit. 

 

Pozměňovací návrh  7 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Aby se v budoucnosti zabránilo 

tomu, že rozsáhlé asymetrické otřesy 

způsobí hlubší a širší zátěžové situace a 

oslabování soudržnosti, jsou zapotřebí další 

nástroje. 

(7) Aby se v budoucnosti zabránilo 

tomu, že rozsáhlé asymetrické otřesy 

způsobí hlubší a širší zátěžové situace a 

oslabování hospodářské, územní a sociální 

soudržnosti a navýší nerovnost a chudobu, 

jsou zapotřebí další nástroje. Tyto nástroje 

by měly být účinné při vytváření 

pracovních míst. Současná struktura 

HMU dostatečně nezajišťuje možnost 

zmírňovat rozsáhlé asymetrické otřesy 

prostřednictvím mechanismů, které 

umožňují účinně zajistit zachování úrovně 

veřejných investic členských států, včetně 

vnitrostátních programů podpory v 

nezaměstnanosti, která je nejen 

nepostradatelná pro produktivitu, ale také 

pro soudržnost a blahobyt občanů.  

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby členské státy, jejichž měnou je 

euro, mohly zejména lépe reagovat na 

rychle se měnící ekonomické okolnosti a 

stabilizovat své ekonomiky ochranou 

veřejných investic v případě rozsáhlých 

asymetrických otřesů, je třeba zřídit 

(8) Aby členské státy, jejichž měnou je 

euro, mohly zejména lépe reagovat na 

rychle se měnící ekonomické okolnosti a 

stabilizovat své ekonomiky ochranou 

veřejných investic v případě rozsáhlých 

asymetrických otřesů, je třeba zřídit 
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evropskou funkci investiční stabilizace 

(EISF). 

evropskou funkci investiční stabilizace 

(EISF). Nástroj EISF by měl zohlednit 

rozsah asymetrických otřesů a nutnost 

předcházet šíření nákazy v eurozóně. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) EISF by měla představovat nástroj, 

který doplňuje vnitrostátní fiskální politiky. 

Je třeba připomenout, že členské státy by 

měly prosazovat zdravou fiskální politiku a 

v dobách prosperujícího hospodářství 

vytvářet fiskální rezervy. 

(10) EISF by měla představovat nástroj, 

který doplňuje vnitrostátní fiskální politiky. 

Je třeba připomenout, že členské státy by 

měly prosazovat inkluzivní a zdravou 

fiskální a sociální politiku a politiku 

zaměstnanosti a v dobách prosperujícího 

hospodářství vytvářet fiskální rezervy. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Rámec pro určování priorit reforem 

v členských státech a sledování jejich 

provádění představuje na úrovni Unie 

evropský semestr koordinace 

hospodářských politik. Na podporu těchto 

reformních priorit vypracovávají členské 

státy vlastní národní víceleté investiční 

strategie. Tyto strategie by se měly 

předkládat spolu s ročními národními 

programy reforem jakožto způsob ke 

stanovení a koordinování prioritních 

investičních projektů, které mají být 

podporovány z vnitrostátních a/nebo 

unijních finančních prostředků. Měly by 

rovněž sloužit k tomu, aby se financování z 

Unie využívalo jednotným způsobem a aby 

se maximalizovala přidaná hodnota 

finanční podpory, která má být poskytnuta 

v relevantních případech zejména z 

programů podporovaných Unií v rámci 

(11) Rámec pro určování priorit reforem 

v členských státech a sledování jejich 

provádění představuje na úrovni Unie 

evropský semestr koordinace 

hospodářských a sociálních politik a 

politik zaměstnanosti. Na podporu těchto 

reformních priorit vypracovávají členské 

státy vlastní národní víceleté investiční 

strategie. Tyto strategie by se měly 

předkládat spolu s ročními národními 

programy reforem jakožto způsob ke 

stanovení a koordinování prioritních 

investičních projektů, které mají být 

podporovány z vnitrostátních a/nebo 

unijních finančních prostředků. Měly by 

rovněž sloužit k tomu, aby se financování z 

Unie využívalo jednotným způsobem a aby 

se maximalizovala přidaná hodnota 

finanční podpory, která má být poskytnuta 

v relevantních případech zejména z 
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Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 

fondu, Evropského námořního a 

rybářského fondu a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

EISF a InvestEU. 

programů podporovaných Unií v rámci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 

fondu plus, Evropského námořního a 

rybářského fondu a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 

EISF a InvestEU. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Další podporu vedle podpory 

poskytované z EISF by mohly poskytnout 

Evropský mechanismus stability (ESM) 

nebo jeho právní nástupce. 

(12) Další podporu vedle podpory 

poskytované z EISF by mohly poskytnout 

Evropský mechanismus stability (ESM) 

nebo jeho právní nástupce. Nástroj EISF 

by měl být vnímán jako krok k 

postupnému vytvoření nástrojů pro účely 

makroekonomické stabilizace, která je 

základním předpokladem řešení 

nezaměstnanosti mladých lidí a 

dlouhodobé nezaměstnanosti a dalších 

sociálních nedostatků. 

 

Pozměňovací návrh  12 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Aktivace podpory z EISF by proto 

měla záviset na splnění dvojí podmínky 

pro aktivaci, která vychází jak z míry 

nezaměstnanosti členského státu ve 

srovnání s minulým průměrem, tak ze 

změny nezaměstnanosti ve srovnání s 

určitou referenční hodnotou. 

(14) Aktivace podpory z EISF by proto 

měla záviset na splnění dvojí podmínky 

pro aktivaci, která vychází z míry 

nezaměstnanosti členského státu ve 

srovnání s minulým průměrem a ze změny 

nezaměstnanosti ve srovnání s určitou 

referenční hodnotou. Doplňkové ukazatele, 

které doplňují míru nezaměstnanosti, 

poskytují ucelenější představu o dopadech 

na trh práce. Ukazatele týkající se 

podzaměstnaných pracujících na částečný 

úvazek a podílu obyvatel ohrožených 

chudobou nebo sociálním vyloučením 



 

PE627.842v02-00 10/25 AD\1168912CS.docx 

CS 

mohou rovněž poskytnout přesnější 

představu o skutečném dopadu 

nezaměstnanosti na makroekonomickou 

stabilitu dotčeného členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) V roce 2017 bylo v EU-28 8,973 

milionu podzaměstnaných pracujících na 

částečný úvazek. Kromě toho zde bylo 

8,127 milionu osob, které byly schopny 

práce, ale práci nehledaly, a dalších 2,289 

milionu osob, které práci hledaly, ale 

nebyly schopny začít pracovat během 

krátké doby. Tyto dvě skupiny jsou 

obvykle společně označovány jako 

potenciální dodatečná pracovní síla. To 

znamená, že v roce 2017 bylo v EU-28 

celkem 19,389 milionu osob, kterých se 

nezaměstnanost nějakým způsobem 

týkala, aniž by však splňovaly veškerá 

kritéria nezaměstnanosti Mezinárodní 

organizace práce (MOP).To je téměř 

stejné množství osob jako počet osob, 

které byly nezaměstnané v souladu 

s kritérii nezaměstnanosti MOP (18,776 

milionu). 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Přísná kritéria způsobilosti na 

základě plnění rozhodnutí a doporučení v 

rámci fiskálního a hospodářského dohledu 

Unie po dobu dvou let před podáním 

žádosti o podporu z EISF by měla být 

splněna členskými státy, které požadují 

podporu z EISF, aby byl příslušný členský 

(15) Přísná kritéria způsobilosti na 

základě plnění rozhodnutí a doporučení v 

rámci fiskálního a hospodářského dohledu 

Unie po dobu dvou let před podáním 

žádosti o podporu z EISF by měla být 

splněna členskými státy, které požadují 

podporu z EISF, aby byl příslušný členský 
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stát pobízen k uplatňování obezřetné 

rozpočtové politiky. 

stát pobízen k uplatňování sociálně 

odpovědné a obezřetné rozpočtové politiky 

při plném dodržování práv zaručených 

Listinou základních práv. 

 

Pozměňovací návrh  15 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Členské státy by měly podporu 

získanou v rámci EISF investovat na 

způsobilé veřejné investice a na obecné 

zachování úrovně veřejných investic ve 

srovnání s průměrnou úrovní veřejných 

investic během posledních pěti let, aby 

bylo zajištěno naplnění cílů prosazovaných 

tímto nařízením. V tomto ohledu se 

očekává, že by členské státy měly dát 

přednost zachování objemu způsobilých 

investic do programů podporovaných Unií 

v rámci Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského 

sociálního fondu, Evropského námořního a 

rybářského fondu a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

(21) Členské státy by měly podporu 

získanou v rámci EISF investovat na 

způsobilé veřejné investice a zároveň 

alespoň zachovat úroveň veřejných 

investic v obecném měřítku ve srovnání s 

průměrnou úrovní veřejných investic 

během posledních pěti let před podáním 

žádosti o podporu, aby bylo zajištěno 

naplnění cílů prosazovaných tímto 

nařízením. V tomto ohledu se očekává, že 

by členské státy měly dát přednost mimo 

jiné zachování objemu způsobilých 

investic do programů podporovaných Unií 

v rámci Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského 

sociálního fondu plus, zejména jeho 

opatření v oblasti sociálního začleňování, 

Evropského námořního a rybářského fondu 

a Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Maximální úroveň způsobilých 

veřejných investic, které by měly získat 

podporu prostřednictvím půjčky z EISF v 

daném členském státě, by měla být 

stanovena automaticky na základě vzorce, 

který sleduje poměr způsobilých veřejných 

investic k hrubému domácímu produktu 

(23) Maximální úroveň způsobilých 

veřejných investic, které by měly získat 

podporu prostřednictvím půjčky z EISF v 

daném členském státě, by měla být 

stanovena automaticky na základě vzorce, 

který sleduje poměr způsobilých veřejných 

investic k hrubému domácímu produktu 
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(HDP) v Unii během období pěti let před 

tím, než členský stát podal žádost o 

půjčku, a jeho HDP za stejné období. 

Maximální úroveň způsobilých veřejných 

investic by měla být rovněž přizpůsobena 

pomocí faktoru přizpůsobení (α) s ohledem 

na fixní stropy rozpočtu Unie. Tento faktor 

byl s ohledem na nedávnou krizi stanoven 

tak, aby, pokud by tento mechanismus 

existoval, bylo možné příslušným 

členským státům poskytnout veškerou 

podporu z EISF. 

(HDP) v Unii během období pěti let před 

tím, než členský stát podal žádost o 

podporu, a jeho HDP za stejné období. 

Maximální úroveň způsobilých veřejných 

investic by měla být rovněž přizpůsobena 

pomocí faktoru přizpůsobení (α) s ohledem 

na fixní stropy rozpočtu Unie. Tento faktor 

byl s ohledem na nedávnou krizi stanoven 

tak, aby, pokud by tento mechanismus 

existoval, bylo možné příslušným 

členským státům poskytnout veškerou 

podporu z EISF. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Pro zesílení dopadu veřejných 

investic a potenciálu podpory z EISF by 

měla být zajištěna a v příslušných 

případech zvýšena kvalita systémů a 

postupů členských států v oblasti veřejných 

investic. Hodnocení Komise by mělo 

probíhat pravidelně a mělo by mít formu 

zprávy a v příslušných případech by mělo 

obsahovat doporučení ke zlepšení kvality 

systémů a postupů členských států v oblasti 

veřejných investic. Členský stát by si mohl 

od Komise vyžádat technickou pomoc. 

Komise by mohla vysílat technické mise. 

(30) Pro zesílení dopadu veřejných 

investic a potenciálu podpory z EISF by 

měla být dosažena a zachována a v 

příslušných případech posílena vysoká 

kvalita systémů a postupů členských států 

v oblasti řízení veřejných investic. 

Hodnocení Komise by mělo probíhat 

pravidelně a mělo by mít formu zprávy a v 

příslušných případech by mělo obsahovat 

doporučení ke zlepšení kvality systémů a 

postupů členských států v oblasti řízení 

veřejných investic. Členský stát by si mohl 

od Komise vyžádat technickou pomoc s 

cílem zlepšit svůj systém řízení veřejných 

investic. Komise by mohla vysílat 

technické mise. Měla by být podporována 

výměna osvědčených postupů mezi 

členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) V souladu s body 22 a 23 (32) V souladu s body 22 a 23 



 

AD\1168912CS.docx 13/25 PE627.842v02-00 

 CS 

interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016 je zapotřebí posoudit toto 

nařízení, zejména za účelem posouzení 

jeho účinnosti, jeho příspěvku k provádění 

hospodářských politik v členských státech 

a strategie Unie pro růst a zaměstnanost, 

jakož i s cílem stanovit další možný vývoj 

nezbytný pro vytvoření pojistného 

mechanismu, který by sloužil pro účely 

makroekonomické stabilizace. Toto 

posouzení bude provedeno na základě 

informací shromážděných prostřednictvím 

specifických požadavků na sledování, 

přičemž současně je třeba zabránit 

nadměrné regulaci a administrativní zátěži, 

zejména pokud jde o členské státy. Tyto 

požadavky mohou v příslušných případech 

zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ 

pro posouzení dopadů nařízení. 

interinstitucionální dohody o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 

13. dubna 2016 je zapotřebí posoudit toto 

nařízení, zejména za účelem posouzení 

jeho účinnosti, jeho příspěvku k provádění 

hospodářských politik v členských státech 

a strategie Unie pro růst a zaměstnanost a 

evropského pilíře sociálních práv, jakož i s 

cílem stanovit další možný vývoj nezbytný 

pro vytvoření pojistného mechanismu, 

který by sloužil pro účely 

makroekonomické stabilizace. Toto 

posouzení bude provedeno na základě 

informací shromážděných prostřednictvím 

specifických požadavků na sledování, 

přičemž současně je třeba zabránit 

nadměrné regulaci a administrativní zátěži, 

zejména pokud jde o členské státy. Tyto 

požadavky mohou v příslušných případech 

zahrnovat měřitelné ukazatele jako základ 

pro posouzení dopadů nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  19 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) EISF by měla být považována za 

první krok v rozvoji na cestě k 

plnohodnotnému pojistnému mechanismu, 

který by zajišťoval makroekonomickou 

stabilizaci. V současné době by EISF 

vycházela z půjček a poskytování subvencí 

úrokových sazeb. Současně není 

vyloučeno, že by se ESM nebo jeho právní 

nástupce v budoucnosti zapojil do 

poskytování finanční pomoci na podporu 

veřejných investic členským státům, jejichž 

měnou je euro a které čelí negativním 

hospodářským podmínkám. Navíc by bylo 

možné v budoucnosti vytvořit pojistný 

mechanismus s kapacitou výpůjček 

založenou na dobrovolných příspěvcích 

členských států pro poskytování silného 

nástroje pro účely makroekonomické 

(33) EISF by měla být považována za 

možný krok vpřed v rozvoji na cestě k 

plnohodnotnému pojistnému mechanismu, 

který by zajišťoval makroekonomickou 

stabilizaci. V současné době by EISF 

vycházela z půjček a poskytování subvencí 

úrokových sazeb. Současně není 

vyloučeno, že by se ESM nebo jeho právní 

nástupce v budoucnosti zapojil do 

poskytování finanční pomoci na podporu 

veřejných investic členským státům, jejichž 

měnou je euro a které čelí negativním 

hospodářským podmínkám. Navíc by měl 

být v budoucnosti vytvořen pojistný 

mechanismus s kapacitou výpůjček 

založenou na dobrovolných příspěvcích 

členských států pro poskytování silného 

nástroje pro účely makroekonomické 

stabilizace proti asymetrickým otřesům. V 
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stabilizace proti asymetrickým otřesům. budoucnu by se mělo zvážit, zda by 

Komise neměla posoudit možnost 

vytvoření nové makroekonomické 

stabilizační funkce, aby bylo možné čelit 

asymetrickým šokům. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. EISF poskytuje členskému státu, 

který čelí rozsáhlému asymetrickému 

otřesu, finanční pomoc formou půjček a 

subvencí úrokových sazeb na podporu 

veřejných investic. 

2. EISF poskytuje členskému státu, 

který čelí rozsáhlému asymetrickému 

otřesu nebo výraznému poklesu, finanční 

pomoc formou půjček a subvencí 

úrokových sazeb na podporu veřejných 

investic. 

 

Pozměňovací návrh  21 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. U členského státu se má za to, že 

čelí rozsáhlému asymetrickému otřesu, 

pokud budou současně splněna tato 

kritéria pro aktivaci: 

1. U členského státu se má za to, že 

čelí rozsáhlému asymetrickému otřesu, 

pokud budou splněna alespoň dvě z těchto 

kritérií pro aktivaci: 

Pozměňovací návrh  22 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) procento osob ohrožených 

chudobou a sociálním vyloučením 

v členském státě přesahuje průměrnou 

míru ohrožení chudobou nebo sociálním 

vyloučením v daném členském státě za 

posledních 12 čtvrtletí předcházejících 

čtvrtletí, v němž byla žádost podána; 



 

AD\1168912CS.docx 15/25 PE627.842v02-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  23 

 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) míra podzaměstnanosti je o více 

než 1 procentní bod vyšší ve srovnání s 

mírou podzaměstnanosti zjištěnou v 

předchozím roce. 

 

Pozměňovací návrh  24 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Alespoň jedno ze dvou kritérií pro 

aktivaci, o něž se žádající členský stát 

opírá, musí být kritérium uvedené buď v 

písm. a), nebo v písm. b) prvního 

pododstavce. 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. –a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) zachovat alespoň stejnou úroveň 

svých prioritních veřejných sociálních 

investic ve srovnání s průměrnou úrovní 

jeho veřejných sociálních investic v pěti 

předcházejících letech; 
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Pozměňovací návrh  26 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zachovat stejnou úroveň svých 

veřejných investic s ohledem na průměrnou 

úroveň svých veřejných investic v pěti 

předchozích letech. 

b) zachovat alespoň stejnou úroveň 

svých veřejných investic s ohledem na 

průměrnou úroveň svých veřejných 

investic v pěti předchozích letech před 

podáním žádosti o podporu. 

 

Pozměňovací návrh  27 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při přijímání rozhodnutí v souladu s čl. 6 

odst. 2 však může Komise dospět k závěru, 

že je daná úroveň veřejných investic 

neudržitelná, a v takovém případě stanoví 

úroveň veřejných investic, která musí být 

zachována. 

Před přijetím rozhodnutí v souladu s čl. 

odst. 2 a po konzultaci Evropského 

parlamentu však může Komise dospět k 

závěru, že je daná úroveň veřejných 

investic neudržitelná, přičemž pro toto 

rozhodnutí pokud možno uvede důvody, a 

v takovém případě stanoví úroveň 

veřejných investic, která musí být 

zachována. Evropský parlament může 

dotčené členské státy vyzvat k výměně 

názorů s příslušným výborem Evropského 

parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  28 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rok následující po poskytnutí půjčky z 

EISF Komise posoudí, zda příslušný 

členský stát dodržel kritéria stanovená v 

odstavci 1. Komise zejména také ověří, v 

jakém rozsahu dotčený členský stát 

zachovává způsobilé veřejné investice do 

programů podporovaných Unií v rámci 

Jeden rok po poskytnutí půjčky z EISF 

Komise posoudí, zda příslušný členský stát 

dodržel kritéria stanovená v odstavci 1. 

Komise zejména také ověří, v jakém 

rozsahu dotčený členský stát zachovává 

způsobilé veřejné investice do programů 

podporovaných Unií v rámci Evropského 
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Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 

fondu, Evropského námořního a 

rybářského fondu a Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

fondu pro regionální rozvoj, Fondu 

soudržnosti, Evropského sociálního fondu 

plus, zejména jeho podíl určený na 

opatření v oblasti sociálního začleňování, 

Evropského námořního a rybářského fondu 

a Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova. 

 

Pozměňovací návrh  29 

 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud Komise po slyšení příslušného 

členského státu dospěje k závěru, že 

podmínky upravené v článku 1 nebyly 

dodrženy, přijme rozhodnutí, v němž: 

Pokud Komise po slyšení příslušného 

členského státu dospěje k závěru, že 

alespoň jedna z podmínek uvedených v 

článku 1 nebyla dodržena, přezkoumá 

důvody, které k tomu vedly, a přijme 

rozhodnutí, v němž: 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme své rozhodnutí bez 

zbytečného odkladu a zveřejní je. 

Komise přijme své rozhodnutí bez 

zbytečného odkladu a nejpozději do 

60 dnů a zveřejní je. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže členský stát splňuje kritéria 

způsobilosti stanovená v článku 3 a pokud 

čelí rozsáhlému asymetrickému otřesu 

podle článku 4, může jednou ročně požádat 

Komisi o poskytnutí podpory z EISF. 

Jestliže členský stát splňuje kritéria 

způsobilosti stanovená v článku a pokud 

čelí rozsáhlému asymetrickému otřesu 

definovanému prostřednictvím kritérií pro 

aktivaci podle článku 4, může jednou ročně 

předložit Komisi žádost o poskytnutí 
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Členský stát potřebu podpory odůvodní. podpory z EISF. Členský stát potřebu 

podpory odůvodní. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise předložené žádosti posoudí a 

odpoví na ně v pořadí, v jakém byly 

doručeny. Jedná bez zbytečného odkladu. 

Komise předložené žádosti posoudí a 

odpoví na ně v pořadí, v jakém byly 

doručeny. Jedná bez zbytečného odkladu a 

nejpozději do 60 dnů. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise, včetně Evropského úřadu 

pro boj proti podvodům, má zejména právo 

vyslat své úředníky nebo řádně 

zplnomocněné zástupce, aby v příslušném 

členském státě provedli jakékoli technické 

či finanční kontroly nebo audity, které v 

souvislosti s podporou z EISF považuje za 

nezbytné. 

2. Komise, včetně Evropského úřadu 

pro boj proti podvodům a Evropského 

parlamentu, má zejména právo vyslat 

úředníky nebo řádně zplnomocněné 

zástupce, například nezávislé odborníky, 

aby v příslušném členském státě provedli 

jakékoli technické či finanční kontroly 

nebo audity, které v souvislosti s podporou 

z EISF považují za nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise posoudí možnost přeměnit 

fond na podporu stabilizace na 

mechanismy, které by v případě 

asymetrického otřesu nabízely významné 

nástroje, které by měly skutečný dopad z 

hlediska makroekonomické stabilizace. 
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Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Metodika pro hodnocení kvality 

systémů a postupů v oblasti správy 

veřejných investic členských států je 

upravena v příloze. Komise pravidelně 

posuzuje vhodnost použité metodiky a 

kritérií a dle potřeby je upraví nebo 

pozmění. Změny týkající se výchozí 

metodiky a kritérií Komise zveřejní. 

3. Metodika pro hodnocení kvality 

systémů a postupů v oblasti správy 

veřejných investic členských států je 

upravena v příloze I. Komise pravidelně 

posuzuje vhodnost použité metodiky a 

kritérií a dle potřeby je upraví nebo 

pozmění. Změny týkající se výchozí 

metodiky a kritérií Komise zveřejní. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Přenesení pravomoci v souladu s 

článkem 10, čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 5 se 

Komisi udělí na dobu neurčitou ode dne 

[DATUM/vstup tohoto nařízení v platnost]. 

2. Přenesení pravomoci v souladu s čl. 

9 odst. 2, článkem 10, čl. 19 odst. 3, čl. 20 

odst. 4 a čl. 22 odst. 2 se Komisi udělí na 

dobu neurčitou ode dne [DATUM/vstup 

tohoto nařízení v platnost]. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Přenesení pravomoci uvedené 

v článku 10, čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 5 

může být Evropským parlamentem nebo 

Radou kdykoli zrušeno. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. 

3. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 

9 odst. 2, článku 10, čl. 19 odst. 3, čl. 20 

odst. 4 a čl. 22 odst. 2 může být 

Evropským parlamentem nebo Radou 

kdykoli zrušeno. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
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Nedotýká se platnosti aktů přijatých 

v přenesené pravomoci, které jsou již 

platné. 

který v něm je upřesněn. Nedotýká se 

platnosti aktů přijatých v přenesené 

pravomoci, které jsou již platné. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Akt přijatý v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 10, čl. 19 odst. 3 a čl. 

20 odst. 5 vstupuje v platnost pouze tehdy, 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 

měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce. 

6. Akt přijatý v přenesené pravomoci 

v souladu s čl. 9 odst. 2, článkem 10, čl. 19 

odst. 3, čl. 20 odst. 4 a čl. 22 odst. 2 

vstupuje v platnost pouze tehdy, pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode 

dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 

pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o tři měsíce. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 

dosaženého při plnění specifických cílů 

nařízení stanovených v 36. bodu 

odůvodnění a článku 1 jsou uvedeny 

v příloze II. 

(Netýká se českého znění.)   

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Průběžné hodnocení EISF se provede, 

jakmile budou k dispozici dostatečné 

Průběžné hodnocení EISF se provede v 

souvislosti s jeho prováděním, jakmile 
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informace o provádění EISF. Závěrečné 

hodnocení EISF provede Komise čtyři roky 

po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

budou k dispozici dostatečné informace, a 

nejpozději dva roky po jeho vstupu v 

platnost. Závěrečné hodnocení EISF 

provede Komise čtyři roky po vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) účinnost tohoto nařízení; a) účinnost tohoto nařízení, a zejména 

kritéria pro aktivaci uvedená článku 4, a v 

případě potřeby i toho, zda je třeba zavést 

další kritéria; 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) příspěvek EISF k provádění 

hospodářských politik členských států 

takovým způsobem, aby posilovaly 

soudržnost v Unii; 

b) příspěvek EISF k provádění 

hospodářských a sociálních politik 

členských států takovým způsobem, aby 

posilovaly hospodářskou, sociální a 

územní soudržnost v Unii; 

 

Pozměňovací návrh  43 

 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) příspěvek tohoto nařízení ke 

splnění strategie Unie pro růst a 

zaměstnanost; 

c) příspěvek tohoto nařízení ke 

splnění strategie Evropské unie Evropa 

2020 a k realizaci evropského pilíře 

sociálních práv; 
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Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) vhodnost rozvoje dobrovolného 

pojistného mechanismu, jehož úkolem je 

makroekonomická stabilizace. 

d) vhodnost rozvoje pojistného 

mechanismu, jehož úkolem je 

makroekonomická stabilizace. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podle článku 22 nařízení a bodů 22 a 23 

interinstitucionální dohody ze dne 13. 

dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů je zapotřebí provést hodnocení 

tohoto nařízení, aby se zajistilo účinné 

posouzení jeho pokroku při dosahování 

cílů uvedených v 35. bodu odůvodnění a v 

článku 1. 

Podle článku 22 nařízení a bodů 22 a 23 

interinstitucionální dohody ze dne 13. 

dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

předpisů je zapotřebí provést hodnocení 

tohoto nařízení, aby se zajistilo účinné 

posouzení jeho pokroku při dosahování 

cílů uvedených v 36. bodu odůvodnění a v 

článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  46 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zaměstnanost, míra 

nezaměstnanosti, míra účasti na trhu práce, 

ukazatele zaměstnání na částečný úvazek, 

počet odpracovaných hodin; 

c) zaměstnanost a zaměstnanci, míra 

nezaměstnanosti, míra podzaměstnanosti, 

míra potenciální dodatečné pracovní síly, 

míra nezaměstnanosti mladých lidí, míra 

osob, které nejsou zaměstnány ani se 

neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy (NEET), míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti, míra účasti na trhu 

práce, ukazatele zaměstnání na částečný 

úvazek, počet odpracovaných hodin; 

 



 

AD\1168912CS.docx 23/25 PE627.842v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) rovnost žen a mužů na pracovním 

trhu; 

 

Pozměňovací návrh  48 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) nerovnost, chudoba pracujících a 

materiální deprivace; 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) tvorba hrubého fixního kapitálu 

financovaná z programů podporovaných 

Unií v rámci Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 

Evropského sociálního fondu, Evropského 

námořního a rybářského fondu a 

Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova; 

e) tvorba hrubého fixního kapitálu 

financovaná z programů podporovaných 

Unií v rámci Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 

Evropského sociálního fondu plus, 

Evropského námořního a rybářského fondu 

a Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova; 
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