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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.



PR\1201140CS.docx 3/20 PE648.522v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ.............................................................................................19



PE648.522v01-00 4/20 PR\1201140CS.docx

CS



PR\1201140CS.docx 5/20 PE648.522v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový 
nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2019)0354),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a na čl. 136 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 121 odst. 6 
Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj 
návrh Parlamentu (C9-0103/2019),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 30. října 2019,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

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 

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

odpovědnost provádět hospodářské 
politiky, které podporují řádné fungování 
hospodářské a měnové unie, a zamezit 
politikám, které ji ohrožují, v kontextu 
hlavních směrů zformulovaných 
Evropským parlamentem a Radou. 

Or. en

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 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 

(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, který 
má být přijat na základě příslušného 
návrhu Komise, jenž bude v případě 
potřeby pozměněn. V zájmu zajištění toho, 
aby členské státy prováděly strukturální 
reformy a investice jednotným, soudržným 
a koordinovaným způsobem, je nezbytné 
zavést správní rámec pro rozpočtový 
nástroj pro konvergenci a 
konkurenceschopnost pro eurozónu.
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Rady zastupující tyto členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Aby se zlepšila demokratická 
odpovědnost a efektivita hospodářské a 
měnové unie a nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost, měla by být zřízena 
funkce evropského ministra hospodářství 
a financí, jak je stanoveno ve sdělení 
Komise ze dne 6. prosince 2017 o 
evropském ministru hospodářství a 
financí a v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 16. února 2017 o 
zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské 
smlouvy8a. Evropský ministr hospodářství 
a financí by předsedal Euroskupině a 
Radě guvernérů Evropského mechanismu 
stability, byl by členem Komise a 
zodpovídal by se Evropskému parlamentu. 
Evropský ministr hospodářství a financí 
by měl hrát aktivní roli v dialogu a 
slyšeních na téma hospodářství, jak je 
stanoveno v tomto nařízení.
_________________

8a Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 215.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 
a investičními cíli jednotlivých členských 
států, jejichž měnou je euro, a zajistit jejich 
soulad s evropským semestrem.

(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. V rámci 
evropského semestru vydává Rada na 
základě návrhu Komise každoroční 
doporučení týkající se hospodářské 
politiky eurozóny (doporučení pro 
eurozónu), přičemž se očekává, že je 
členské státy eurozóny zohlední na 
vnitrostátní úrovni při přípravě svých 
národních programů reforem. Toto 
nařízení řeší potřebu nastolit v souladu s 
doporučeními pro eurozónu a národními 
programy reforem jednotlivých členských 
států, jejichž měnou je euro, rámec pro 
definování strategických směrů pro 
reformní a investiční priority členských 
států, jejichž měnou je euro. Strategické 
směry pro reformní a investiční priority 
tvoří spolu s doporučeními pro eurozónu 
a národními programy reforem v rámci 
evropského semestru rámec pro určování 
vnitrostátních priorit členských států v 
oblasti reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

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 

(4) Rada by měla každoročně pro účely 
přidělování prostředků z rozpočtového 
nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost uvedeného v 
nařízení (EU) XXXX/XX [nařízení o 
programu na podporu reforem a 
investic]8a přijmout strategické směry pro 
reformní a investiční priority pro 
eurozónu kvalifikovanou většinou na 
základě doporučení Komise a poté, co 
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do těchto směrů. Svou úlohu bude plnit 
také každoroční eurosummit.

příslušný výbor Evropského parlamentu 
projedná ty reformní a investiční priority, 
které bude považovat za příslušné a vhodné 
k zařazení do těchto směrů. Tyto 
strategické směry by měly také sloužit jako 
základ pro určení reforem a investic 
nutných k ozdravení po mimořádné 
situaci vzniklé v důsledku výjimečných 
okolností v určitém členském státě nebo 
Unii, které následně povedou ke zvýšení 
odolnosti vůči otřesům a k větší 
připravenosti na mimořádné situace.
_________________
8a Úř. věst. C , , s.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 z 
provádění rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, měla 
by Komise kromě svého doporučení 
ohledně strategických směrů Evropský 
parlament a Radu v rámci svého 
doporučení ohledně hospodářské politiky 
eurozóny informovat o tom, jak byly 
strategické směry plněny v předchozích 
letech. Komise by měla Evropskému 
parlamentu a zároveň Radě poskytnout 
veškeré relevantní informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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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 
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 přijatými na 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.

(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 na 
základě schválených strategických směrů 
pro reformy a investice v eurozóně.

_________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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 o 
provádění tohoto nástroje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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) 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 a investic] podle 
nařízení (EU) XXXX/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
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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 po 
přihlédnutí k doporučením Evropského 
parlamentu přijatým v návaznosti na toto 
posouzení by Rada měla být schopna pro 
účely úpravy míry vnitrostátního 
spolufinancování stanovené v nařízení 
(EU) XXXX/XX [nařízení o programu na 
podporu reforem a investic] určit, zda je 
Unie jako celek nebo některý členský stát 
postižen prudkým hospodářským 
propadem, aniž je dotčeno uplatňování 
čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 
v platném znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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 by mělo být možné, aby příslušný 
výbor Evropského parlamentu vyzval 
předsedu Rady, předsedu Komise 
a v případě potřeby předsedu Euroskupiny, 
aby se zúčastnili diskuse ve výboru 
o plánovaných opatřeních přijímaných 
podle tohoto nařízení. Komise by měla 
Evropskému parlamentu a zároveň Radě 
poskytnout veškeré relevantní informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Komise by měla v pravidelných 
intervalech podávat zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o účinnosti tohoto 
nařízení.

(11) Komise by měla v pravidelných 
intervalech podávat zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o účinnosti 
a uplatňování tohoto nařízení.

Or. en

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „evropským semestrem 
pro koordinaci hospodářských politik“ 
rámec pro určování vnitrostátních priorit 
členských států v oblasti reforem 
a pro sledování toho, jak jsou tyto priority 
realizovány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „strategickými směry týkajícími se 
reformních a investičních priorit“ 
reformní a investiční priority eurozóny, 
které přijala Rada kvalifikovanou 
většinou na základě doporučení Komise 
a poté, co věcně příslušný výbor 
Evropského parlamentu projednal ty 
reformní a investiční priority, které 
považuje za důležité a vhodné k zařazení 
do těchto směrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

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 ke konvergenci 
a konkurenceschopnosti ekonomik 
členských států, jejichž měnou je euro, tím, 
že stanovuje správní rámec platný 
pro rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, jenž vymezuje 
strategické směny pro reformní 
a investiční priority eurozóny, které se 
mají řešit na základě rozpočtového 
nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strategické směry pro reformní 
a investiční priority eurozóny jako celku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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 doporučení Komise 
a po vyslechnutí věcně příslušného výboru 
Evropského parlamentu stanovuje Rada 
každoročně v rámci doporučení pro 
eurozónu strategické směry pro reformní 
a investiční priority eurozóny, které jsou 
v souladu s evropským semestrem. 
Strategické směry pro reformní 
a investiční priority tvoří spolu 
s doporučeními pro eurozónu a národními 
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programy reforem v rámci evropského 
semestru rámec pro určování 
vnitrostátních priorit členských států 
v oblasti reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

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 doporučeními podle 
odstavce 1 Komise informuje Evropský 
parlament zároveň s Radou o tom, jak 
členské státy plnily strategické směry 
z předchozích let.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Pokyny pro jednotlivé země

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 



PR\1201140CS.docx 17/20 PE648.522v01-00

CS

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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 přihlédnutí k doporučením 
Evropského parlamentu přijatým 
v návaznosti na hodnocení Komise 
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. Rozhodnutí o tom, zda je určitý 
členský stát postižen prudkým 
hospodářským propadem, se zakládá 
na závažnosti jednoho nebo několika 
z následujících ekonomických faktorů 
v průběhu dvanáctiměsíčního období:
a) hrubého domácího produktu
b) míry nezaměstnanosti
c) agregované míry úvěrů v selhání, je-li 
k dispozici
d) agregované míry úvěrových ztrát, je-li 
k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu posílení dialogu mezi orgány 
Unie, zejména mezi Evropským 
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.

V zájmu posílení dialogu mezi orgány 
Unie, zejména mezi Evropským 
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 plánovaných 
opatřeních přijímaných podle tohoto 
nařízení. Komise poskytne veškeré 
příslušné informace Evropskému 
parlamentu a zároveň Radě. 

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Koordinace hospodářských politik členských států je věcí společného zájmu. Členské státy, 
jejichž měnou je euro, nesou zvláštní odpovědnost za provádění hospodářských politik, které 
podporují řádné fungování hospodářské a měnové unie. Rozpočtový nástroj pro konvergenci a 
konkurenceschopnost pro eurozónu by měl pomoci motivovat k reformám a investicím na 
vnitrostátní úrovni a zvýšit soudržnost a odolnost eurozóny jako celku.

Pandemie COVID-19 upozornila na strukturální rozdíly mezi ekonomikami v eurozóně a může 
tyto rozdíly dále prohloubit. Více než kdy jindy jsou nyní potřeba nástroje, které zemím 
eurozóny pomohou k zajištění větší konvergence a ke zvýšení odolnosti jejich ekonomik. 
V rámci dlouhodobého rozpočtu EU by mohl rozpočtový nástroj pro konvergenci a 
konkurenceschopnost pro eurozónu, který má být začleněn do programu na podporu reforem, 
být jedním z klíčových nástrojů, které posílí potenciál udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, soudržnost našich ekonomik a jejich odolnost vůči vnějším otřesům. Stabilní, 
demokratická a efektivní správa tohoto rozpočtového nástroje má tudíž naprosto zásadní 
význam. 

Změnou návrhu Komise týkajícího se správního rámce pro rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu sleduje zpravodaj tři cíle. 

Zaprvé chce tento správní rámec zjednodušit. Navrhuje zrušit navržené „pokyny pro jednotlivé 
země“, které měla přijímat Rada na základě nově stanovených „strategických směrů“. Podle 
jeho názoru by tyto „pokyny pro jednotlivé země“ přispěly k větší složitosti a dále 
zkomplikovaly obecný rámec pro koordinaci hospodářských politik. 

Zpravodaj však zachovává navržené „strategické směry pro reformní a investiční priority“, 
které by měly Komisi sloužit jako vodítko při výběru „reformních a investičních balíčků“ 
předkládaných v rámci rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost pro 
eurozónu a v konečném důsledku při přidělování finančních prostředků EU na jejich realizaci. 

Zpravodaj chce rovněž zajistit, aby tyto nové „strategické směry“ byly v souladu se stávající 
koordinací hospodářských politik, zejména s evropským semestrem a doporučeními pro 
eurozónu. Níže uvedený obrázek znázorňuje, jak by strategické směry zapadaly do stávajícího 
rámce: 



PE648.522v01-00 20/20 PR\1201140CS.docx

CS

Druhým cílem zpravodaje je posílit demokratickou legitimitu rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu. 

Chce tak učinit skrze posílení role Evropského parlamentu. Navrhuje, aby se předtím, než Rada 
přijme strategické směry, konalo ve výboru ECON slyšení na téma reformních a investičních 
priorit eurozóny. Zpravodaj se také domnívá, že Rada by při rozhodování o tom, zda je některý 
členský stát postižen prudkým hospodářským propadem, měla zohlednit stanovisko 
Parlamentu. Dále si zpravodaj přeje, aby Evropská komise ve všech fázích postupu poskytovala 
Parlamentu a Radě stejné množství informací.

Rovněž navrhuje, aby se zvýšila viditelnost výkonné složky tohoto nástroje, čímž se zvýší jeho 
legitimita. Zpravodaj také využívá příležitosti, kterou skýtají nadcházející jednání, aby znovu 
oživil návrh Evropské komise na vytvoření funkce ministra financí EU. Proto zmiňuje sdělení 
Evropské komise z prosince 2017 o sloučení funkce předsedy Euroskupiny, předsedy Rady 
guvernérů Evropského mechanismu stability a komisaře pro hospodářské záležitosti. Zpravodaj 
připomíná, že sloučení těchto funkcí nevyžaduje změnu Smlouvy, jak vysvětlila Komise, a že 
o dalším předsednictví Euroskupiny se bude rozhodovat ve stejné době, kdy bude začínat 
diskuse o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu s Radou. 
K vytvoření funkce ministra financí EU, který by řídil tento rozpočtový nástroj a další nástroje 
hospodářské politiky, stačí jedno rozhodnutí Euroskupiny.

Třetím cílem je přizpůsobit rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost 
pro eurozónu stávající situaci a vybavit jej pro budoucnost. Vypuknutí onemocnění COVID-19 
s sebou přineslo dosud nevídané otřesy naší ekonomiky a pracovního trhu. Zpravodaj otevírá 
možnost, aby se strategické směry rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu staly výchozím bodem pro reformy a investice 
v evropských plánech obnovy, a to i pro případ, že by v budoucnu znovu došlo k takovéto 
výjimečné situaci. V časech těžké zkoušky potřebuje eurozóna větší, nikoli menší konvergenci. 


