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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Koordinace hospodářských politik 
členských států je věcí společného zájmu. 
Členské státy, jejichž měnou je euro, jsou 
obzvláště zainteresované a mají 
odpovědnost provádět hospodářské 
politiky, které podporují řádné fungování 
hospodářské a měnové unie, a zamezit 
politikám, které ji ohrožují, v kontextu 
hlavních směrů zformulovaných Radou.

(1) Koordinace hospodářské politiky 
členských států je věcí společného zájmu. 
Členské státy, jejichž měnou je euro, jsou 
obzvláště zainteresované a mají 
odpovědnost provádět hospodářskou 
politiku, která podporuje řádné fungování 
hospodářské a měnové unie, a zamezit 
politice, která ji ohrožuje, v kontextu 
hlavních směrů zformulovaných orgány 
Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S cílem zajistit řádné fungování 
hospodářské a měnové unie by členské 
státy, jejichž měnou je euro, měly přijímat 
opatření zaměřená na posilování odolnosti 
svých ekonomik prostřednictvím cílených 
strukturálních reforem a investic. 
Eurosummit uspořádaný v prosinci 2018 
pověřil Euroskupinu prací na koncepci, 
podmínkách využívání a načasování 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu. 
V zájmu zajištění toho, aby členské státy 
prováděly strukturální reformy a investice 
jednotným, soudržným a koordinovaným 
způsobem, je nezbytné zavést správní 
rámec, jenž umožní Radě vymezovat 
strategické směry pro reformní a investiční 
priority, které mají členské státy 

(2) S cílem zajistit řádné fungování 
hospodářské a měnové unie by členské 
státy, jejichž měnou je euro, měly přijímat 
opatření zaměřená na posilování odolnosti 
svých ekonomik prostřednictvím cílených 
reforem a investic. Eurosummit 
uspořádaný v prosinci 2018 pověřil 
Euroskupinu prací na koncepci, 
podmínkách využívání a načasování 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu. 
V zájmu zajištění toho, aby členské státy 
reformovaly svou ekonomiku 
a investovaly do ní jednotným, soudržným 
a koordinovaným způsobem, je nezbytné 
zavést správní rámec, jenž umožní 
Evropskému parlamentu a Radě 
vymezovat strategické směry pro reformní 
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v eurozóně uskutečňovat. Takový rámec by 
posílil konvergenci a konkurenceschopnost 
eurozóny. Rada by měla rovněž poskytovat 
pokyny pro jednotlivé země ohledně 
jednotlivých reforem a investičních cílů 
členských států, jejichž měnou je euro, 
které mohou být podpořeny 
z rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost. Vzhledem 
k tomu, že takový rámec je konkrétně 
určen pro členské státy, jejichž měnou je 
euro, měly by se hlasování podle tohoto 
nařízení účastnit pouze členové Rady 
zastupující tyto členské státy.

a investiční priority, které mají členské 
státy v eurozóně uskutečňovat v kontextu 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost. Takový rámec by 
posílil konvergenci a konkurenceschopnost 
eurozóny a zvýšil odolnost a urychlil 
oživení jejího hospodářství. Vzhledem 
k tomu, že takový rámec je konkrétně 
určen pro členské státy, jejichž měnou je 
euro, měly by se hlasování podle tohoto 
nařízení účastnit pouze členové Rady 
zastupující tyto členské státy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Členské státy, jejichž měnou není 
euro a které se účastní mechanismu 
směnných kurzů (ERM-II), by měly 
Komisi neprodleně informovat o tom, zda 
mají v úmyslu účastnit se rozpočtového 
nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost nebo nástroje 
pro konvergenci a reformy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem 
pro určování vnitrostátních priorit 
členských států v oblasti reforem 
a pro sledování toho, jak jsou tyto priority 
prováděny, evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik. Toto 
nařízení řeší potřebu nastolit soudržnost 
mezi prioritami v oblasti reforem a investic 
pro eurozónu jako celek a mezi reformními 

(3) Na úrovni Unie jsou rámcem 
pro určování priorit v oblasti reforem 
a investičních priorit členských států, které 
mají zvýšit jejich odolnost a urychlit 
oživení jejich ekonomiky, a rámcem 
pro sledování toho, jak jsou tyto priority 
uplatňovány, strategické směry pro 
reformní a investiční priority, které jsou 
uvedeny ve 4. bodě odůvodnění, spolu 
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a investičními cíli jednotlivých členských 
států, jejichž měnou je euro, a zajistit jejich 
soulad s evropským semestrem.

s doporučeními pro eurozónu a národními 
programy reforem v rámci evropského 
semestru. Toto nařízení řeší potřebu 
nastolit soulad mezi prioritami v oblasti 
reforem a investic pro eurozónu jako celek 
a mezi reformními a investičními cíli 
jednotlivých členských států, jejichž 
měnou je euro, a členských států 
účastnících se mechanismu ERM II, které 
se zapojují na dobrovolné bázi, 
a evropským semestrem, Pařížskou 
dohodou a sociálním pilířem, které tvoří 
strategické oblasti politiky Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Současná struktura hospodářské 
a měnové unie je ze své podstaty 
komplikovaná a neúplná. Ke zvýšení její 
účinnosti a demokratické odpovědnosti 
jmenuje Unie v souladu s usnesením 
Evropského parlamentu ze dne 16. února 
2017 o rozpočtové kapacitě pro členské 
státy, jejichž měnou je euro, 
(P8_TA(2017)0050) jednoho 
místopředsedu Komise příštím předsedou 
Euroskupiny a předsedou Rady guvernérů 
Evropského mechanismu stability. Tento 
komisař by prosazoval rámec pro správu 
ekonomických záležitostí a dohlížel 
na rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost. Zároveň je nutné 
zaručit, aby Evropský parlament hrál 
v případě obnoveného rámce správy 
ekonomických záležitostí výraznější 
úlohu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rada by měla každoročně vymezit 
strategické směry pro reformní a investiční 
priority pro eurozónu jakožto součást 
doporučení ohledně hospodářské politiky 
eurozóny. Strategické směry by Rada měla 
přijímat kvalifikovanou většinou na 
základě doporučení Komise a poté, co 
Euroskupina projedná ty reformní 
a investiční priority, které bude považovat 
za příslušné a vhodné k zařazení do těchto 
směrů. Svou úlohu bude plnit také 
každoroční eurosummit.

(4) Evropský parlament a Rada by 
měly spolu každoročně vymezit strategické 
směry pro reformní a investiční priority 
pro eurozónu, které mají význam 
z hlediska rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost. 
Evropský parlament a Rada by měly 
vymezit podmínky své spolupráce 
při společném stanovování těchto 
strategických směrů. Rámec správy 
ekonomických záležitostí zajistí, aby byl 
tento nástroj v souladu s ostatními 
oblastmi politiky Unie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se zajistilo, že strategické 
směry odrážejí vyvíjející se zkušenosti 
z provádění rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, měla 
by Komise kromě svého doporučení 
ohledně strategických směrů Radu v rámci 
svého doporučení ohledně hospodářské 
politiky eurozóny informovat o tom, jak 
byly strategické směry plněny 
v předchozích letech.

(5) Aby se zajistilo, že strategické 
směry odrážejí vyvíjející se zkušenosti 
s prováděním rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost, 
měla by Komise kromě svého návrhu 
strategických směrů, který by měl být 
v souladu s jejím doporučením ohledně 
hospodářské politiky eurozóny, informovat 
Evropský parlament a Radu o tom, jak 
byly strategické směry plněny 
v předchozích letech.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy, jejichž měnou je 
euro, se mohou rozhodnout, že předloží 
návrhy reformních a investičních balíčků 
v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost. 
Za tímto účelem přijme Rada doporučení 

(6) Členské státy, jejichž měnou je 
euro, se mohou rozhodnout, že předloží 
návrhy reformních a investičních balíčků 
v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost. 
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s pokyny pro jednotlivé země ohledně cílů 
reforem a investic, které mohou být 
v členských státech, jejichž měnou je 
euro, podporovány z rozpočtového 
nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost. Uvedené 
doporučení Rady by mělo být v souladu 
se strategickými směry přijatýmina 
základě tohoto nařízení a s doporučeními 
pro jednotlivé země přijímanými souběžně 
v rámci evropského semestru pro 
koordinaci hospodářských politik 
po případných diskusích v příslušných 
výborech zřízených na základě Smlouvy. 
Doporučení Rady musí rovněž náležitě 
zohlednit jakýkoli makroekonomický 
ozdravný program přijatý v souladu 
s příslušnými ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 472/20139.
_________________
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 
o posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. 
L 140, 27.5.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doporučení Rady s pokyny pro 
jednotlivé země k cílům reforem a investic 
v členských státech, jejichž měnou je 
euro, přijatá kvalifikovanou většinou, by 
měla vycházet z doporučení Komise. 
Tímto postupem by neměla být dotčena 
dobrovolná povaha účasti členských států, 
jejich měnou je euro, na rozpočtovém 
nástroji pro konvergenci 
a konkurenceschopnost a nesmí jím být 
dotčeny ani výsady Komise, pokud jde 

vypouští se
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o provádění tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V mezích správního rámce 
vymezeného v tomto nařízení by Rada 
měla stanovovat strategické směry pro 
eurozónu jako celek a poskytovat pokyny 
pro jednotlivé země ohledně cílů 
reformních a investičních balíčků 
jednotlivých členských států, jejichž 
měnou je euro. Komise plní rozpočet Unie 
podle článku 317 SFEU, což zahrnuje 
i řízení výdajových programů. Tím by 
neměla být dotčena odpovědnost Komise 
ve vztahu k rozpočtovému nástroji pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
[v rámci programu na podporu reforem] 
podle nařízení (EU) XXXX/XX.

(8) V mezích správního rámce 
vymezeného v tomto nařízení by měly 
Evropský parlament a Rada společně 
stanovovat strategické směry pro eurozónu 
pro reformní a investiční priority 
pro eurozónu, které mají význam 
z hlediska rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost. 
Komise plní rozpočet Unie podle článku 
317 SFEU, což zahrnuje i řízení 
výdajových programů v souladu 
se zásadami řádného finančního řízení, 
rozpočtové kontroly a odpovědnosti vůči 
Evropskému parlamentu. Tím by neměla 
být dotčena odpovědnost Komise ve vztahu 
k rozpočtovému nástroji pro konvergenci 
a konkurenceschopnost [v rámci programu 
na podporu reforem a investic] podle 
nařízení (EU) XXXX/XX.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na základě posouzení Komisí musí 
Rada určit, které členské státy jsou 
postiženy prudkým hospodářským 
propadem, pro účely úpravy míry 
vnitrostátního spolufinancování stanovené 
v nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení 
o programu na podporu reforem] a aniž je 
dotčeno uplatňování čl. 2 odst. 2 nařízení 
Rady (ES) č. 1467/97 v platném znění.

(9) Na základě posouzení Komisí 
a s řádným přihlédnutím k příslušným 
usnesením Evropského parlamentu by 
měla Rada pro účely úpravy míry 
vnitrostátního spolufinancování stanovené 
v nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení 
o programu na podporu reforem a investic] 
určit, zda je členský stát postižen prudkým 
hospodářským propadem.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V zájmu posílení dialogu mezi 
orgány Unie, a zejména mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu 
zajištění větší transparentnosti 
a odpovědnosti v tomto hospodářském 
dialogu může příslušný výbor Evropského 
parlamentu vyzvat předsedu Rady, 
předsedu Komise a v případě potřeby 
předsedu Euroskupiny, aby se zúčastnili 
diskuse ve výboru o opatřeních 
přijímaných podle tohoto nařízení.

(10) V zájmu posílení dialogu mezi 
orgány Unie, a zejména mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu 
zajištění větší transparentnosti a 
odpovědnosti v tomto hospodářském 
dialogu mohou příslušné výbory 
Evropského parlamentu vyzvat předsedu 
Rady, předsedu Komise, v případě potřeby 
předsedu Euroskupiny a poté, co bude tato 
funkce ustavena, místopředsedu Komise 
pro hospodářství a finance coby zástupce 
Komise a předsedu Euroskupiny, aby se 
zúčastnili diskuse ve výborech o veškerých 
opatřeních, která je nutné přijmout podle 
tohoto nařízení. Předtím, než Komise 
předloží svá doporučení pro Eurozónu, 
mohou příslušné výbory Evropského 
parlamentu za tímto účelem vyzvat 
předsedu Rady, předsedu Komise, 
v případě potřeby předsedu Euroskupiny 
a poté, co bude tato funkce ustavena, 
místopředsedu Komise pro hospodářství 
a finance coby zástupce Komise 
a předsedu Euroskupiny, aby se zúčastnili 
diskuse ve výborech o strategických 
prioritách hospodářské politiky 
v eurozóně, které přispívají k větší 
konvergenci a konkurenceschopnosti 
hospodářství v eurozóně.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla 
pro správní rámec platný pro rozpočtový 
nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu 

1. Toto nařízení stanovuje pravidla 
pro správní rámec platný pro rozpočtový 
nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu 
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v rámci programu na podporu reforem 
podle nařízení (EU) XXXX/XX10.

v rámci programu na podporu reforem 
a investic podle nařízení (EU) 
XXXX/XX10.

_________________ _________________
10 Úř.věst. C , , s. 10 Úř. věst. C , , s.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se uplatní 
následující definice:

Pro účely tohoto nařízení se „doporučením 
pro eurozónu“ rozumí doporučení Rady 
ohledně hospodářské politiky eurozóny 
v souladu s článkem 136 ve spojení 
s čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

a) „doporučeními pro jednotlivé 
země“ doporučení Rady určená každému 
členskému státu v souladu s čl. 121 odst. 2 
a čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU 
v kontextu evropského semestru pro 
koordinaci hospodářských politik;
b) „doporučením pro eurozónu“ 
doporučení Rady ohledně hospodářské 
politiky eurozóny v souladu s článkem 136 
ve spojení s čl. 121 odst. 2 Smlouvy 
o fungování EU.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení přispívá ke konvergenci 
a konkurenceschopnosti ekonomik 
členských států, jejichž měnou je euro, tím, 
že stanoví správní rámec platný pro 
rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, jenž vymezuje:

Toto nařízení přispívá k větší konvergenci 
a konkurenceschopnosti ekonomiky 
členských států, jejichž měnou je euro, tím, 
že stanovuje správní rámec platný pro 
rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, jenž vymezuje 
strategické směry pro reformní a investiční 
priority eurozóny.
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a) strategické směry pro reformní 
a investiční priority eurozóny jako celku;
b) pokyny pro jednotlivé země 
ohledně cílů v oblasti reforem a investic 
příslušných pro rozpočtový nástroj 
pro konvergenci a konkurenceschopnost, 
které jsou v souladu s doporučeními 
pro jednotlivé země.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě doporučení Komise 
a po projednání v Euroskupině stanoví 
Rada každoročně v rámci doporučení 
pro eurozónu strategické směry 
pro reformní a investiční priority eurozóny.

1. Na základě návrhu Komise 
Evropský parlament a Rada společně 
stanoví strategické směry pro reformní 
a investiční priority eurozóny, které mají 
význam z hlediska rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Souběžně s doporučeními podle 
odstavce 1 Komise informuje Radu o tom, 
jak členské státy plnily strategické směry 
z předchozích let.

2. Souběžně s návrhem podle 
odstavce 1 Komise informuje Evropský 
parlament a Radu o tom, jak členské státy 
plnily strategické směry z předchozích let.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Pokyny pro jednotlivé země
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1. Rada na základě doporučení 
Komise přijímá doporučení určené všem 
členským státům, jejichž měnou je euro, 
jímž každoročně poskytne pokyny pro 
jednotlivé země ohledně reformních 
a investičních cílů pro účely reformních 
a investičních balíčků, které mohou 
členské státy následně předložit podle 
nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení 
o programu na  podporu reforem].
2. Doporučení podle odstavce 1 jsou 
v souladu se strategickými směry podle 
článku 4 a s doporučeními pro jednotlivé 
země určenými pro dotyčné členské státy. 
Rada v doporučení podle odstavce 1 
náležitě zohlední jakýkoli 
makroekonomický ozdravný program 
schválený v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 472/2013.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby a na základě posouzení 
Komisí doporučení podle čl. 5 odst. 1 
stanoví, zda je členský stát postižen 
prudkým hospodářským propadem, 
pro účely úpravy míry vnitrostátního 
spolufinancování stanovené v nařízení 
(EU) XXXX/XX [nařízení o programu 
na podporu reforem].

Na základě doporučení Komise 
a po řádném přihlédnutí k příslušným 
usnesením Parlamentu zjišťuje Rada 
pro účely úpravy míry vnitrostátního 
spolufinancování stanovené v nařízení 
(EU) XXXX/XX [nařízení o programu 
na podporu reforem a investic], zda je 
daný členský stát postižen prudkým 
hospodářským propadem.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu posílení dialogu mezi orgány 
Unie, zejména mezi Evropským 

V zájmu posílení dialogu mezi orgány 
Unie, zejména mezi Evropským 
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parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu 
zajištění větší transparentnosti 
a odpovědnosti může příslušný výbor 
Evropského parlamentu vyzvat předsedu 
Rady, předsedu Komise a případně 
předsedu Euroskupiny, aby se zúčastnili 
diskuse ve výboru o opatřeních 
přijímaných podle tohoto nařízení.

parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu 
zajištění větší transparentnosti 
a odpovědnosti mohou příslušné výbory 
Evropského parlamentu vyzvat předsedu 
Rady, předsedu Komise a případně 
předsedu Euroskupiny, aby se zúčastnili 
diskuse ve výborech o veškerých 
opatřeních, která mají být přijata podle 
tohoto nařízení.

Předtím, než Komise předloží svá 
doporučení pro Eurozónu, mohou výbory 
Evropského parlamentu za tímto účelem 
vyzvat předsedu Rady, předsedu Komise 
a v případě potřeby předsedu 
Euroskupiny, aby se zúčastnili diskuse 
ve výborech o strategických prioritách 
hospodářské politiky v eurozóně, které 
přispívají k větší konvergenci 
a konkurenceschopnosti hospodářství 
v eurozóně.
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