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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci riadenia rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny 
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0354),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a na článok 136 ods. 1 písm. b) spolu s článkom 121 
ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C9-0103/2019),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 30. októbra 2019,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Koordinácia hospodárskych politík 
členských štátov je vecou spoločného 
záujmu. Členské štáty, ktorých menou je 
euro, majú osobitný záujem 
a zodpovednosť vykonávať hospodárske 

(1) Koordinácia hospodárskych politík 
členských štátov je vecou spoločného 
záujmu. Členské štáty, ktorých menou je 
euro, majú osobitný záujem 
a zodpovednosť vykonávať hospodárske 
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politiky, ktoré podporujú riadne 
fungovanie hospodárskej a menovej únie, 
a vyhýbať sa politikám, ktoré ho ohrozujú, 
v kontexte všeobecných usmernení 
formulovaných Radou.

politiky, ktoré podporujú riadne 
fungovanie hospodárskej a menovej únie, 
a vyhýbať sa politikám, ktoré ho ohrozujú, 
v kontexte všeobecných usmernení 
formulovaných Európskym parlamentom 
a Radou. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) S cieľom zabezpečiť riadne 
fungovanie hospodárskej a menovej únie 
by členské štáty, ktorých menou je euro, 
mali prijať opatrenia na zvýšenie odolnosti 
svojich hospodárstiev prostredníctvom 
cielených štrukturálnych reforiem 
a investícií. Na samite eurozóny 
v decembri 2018 bola Euroskupina 
poverená prácou na koncepcii, 
podmienkach využívania a načasovaní 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny. 
S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty 
uskutočňovali štrukturálne reformy 
a investície konzistentným, súdržným 
a koordinovaným spôsobom, je potrebné 
vytvoriť rámec riadenia, ktorý by Rade 
umožnil poskytovať strategické 
smerovania týkajúce sa reformných 
a investičných priorít, ktoré majú členské 
štáty realizovať v rámci eurozóny. Takýto 
rámec by posilnil konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny. Rada 
by tiež mala poskytovať usmernenia pre 
jednotlivé krajiny týkajúce sa jednotlivých 
reforiem a investičných cieľov členských 
štátov, ktorých menou je euro, ktoré 
možno podporiť z rozpočtového nástroja 
pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. 
Keďže takýto rámec je špecifický pre 
členské štáty, ktorých menou je euro, na 

(2) S cieľom zabezpečiť riadne 
fungovanie hospodárskej a menovej únie 
by členské štáty, ktorých menou je euro, 
mali prijať opatrenia na zvýšenie odolnosti 
svojich hospodárstiev prostredníctvom 
cielených štrukturálnych reforiem 
a investícií. Na samite eurozóny 
v decembri 2018 bola Euroskupina 
poverená prácou na koncepcii, 
podmienkach využívania a načasovaní 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny, ktorý 
sa prijme na základe príslušného návrhu 
Komisie, ktorý bude podľa potreby 
zmenený. S cieľom zabezpečiť, aby 
členské štáty uskutočňovali štrukturálne 
reformy a investície konzistentným, 
súdržným a koordinovaným spôsobom, je 
potrebné vytvoriť rámec riadenia pre 
rozpočtový nástroj pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť pre eurozónu.
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hlasovaní podľa tohto nariadenia by sa 
mali zúčastňovať len členovia Rady 
zastupujúci tieto členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) S cieľom zlepšiť demokratickú 
zodpovednosť a efektívnosť hospodárskej 
a menovej únie a rozpočtového nástroja 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť by sa mala 
stanoviť úloha európskeho ministra 
hospodárstva a financií, ako sa uvádza v 
oznámení Komisie zo 6. decembra 2017 o 
európskom ministrovi hospodárstva a 
financií a v uznesení Európskeho 
parlamentu z 16. februára 2017 o zlepšení 
fungovania Európskej únie využitím 
potenciálu Lisabonskej zmluvy8a. 
Európsky minister hospodárstva a 
financií by predsedal Euroskupine a Rade 
guvernérov Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu, bol by členom Komisie a 
zodpovedal by sa Európskemu 
parlamentu. Európsky minister 
hospodárstva a financií by sa mal aktívne 
zúčastňovať na hospodárskom dialógu a 
na vypočutiach, ako sa stanovuje v tomto 
nariadení.
_________________

8a Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Na úrovni Únie je európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík rámcom na identifikáciu národných 
reformných priorít členských štátov a na 
monitorovanie vykonávania týchto priorít. 
Týmto nariadením sa rieši potreba 
zosúladiť reformné a investičné priority 
pre eurozónu ako celok s reformnými 
a investičnými cieľmi jednotlivých 
členských štátov, ktorých menou je euro, 
a zabezpečiť ich súlad s európskym 
semestrom.

(3) Na úrovni Únie je európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík rámcom na identifikáciu národných 
reformných priorít členských štátov a na 
monitorovanie vykonávania týchto priorít. 
V rámci európskeho semestra Rada na 
základe návrhu Komisie vydáva ročné 
odporúčania týkajúce sa hospodárskej 
politiky eurozóny (odporúčania pre 
eurozónu), pri ktorých sa očakáva, že 
členské štáty eurozóny ich budú 
zohľadňovať na národnej úrovni pri 
navrhovaní svojich národných programov 
reforiem. Týmto nariadením sa rieši 
potreba vytvoriť rámec na vymedzenie 
strategických smerovaní pre reformné a 
investičné priority členských štátov, 
ktorých menou je euro, v súlade s 
odporúčaniami pre eurozónu a národnými 
programami reforiem jednotlivých 
členských štátov, ktorých menou je euro. 
Strategické smerovania reformných a 
investičných priorít, spolu s 
odporúčaniami pre eurozónu a národnými 
programami reforiem v kontexte 
európskeho semestra, tvoria rámec na 
identifikáciu národných priorít reforiem 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rada by mala každoročne stanoviť 
strategické smerovania pre reformné 
a investičné priority eurozóny ako súčasť 
odporúčania o hospodárskej politike 
eurozóny. Strategické smerovania by mala 

(4) Rada by mala každoročne a na 
účely procesu prideľovania rozpočtového 
nástroja konvergencie a 
konkurencieschopnosti uvedeného v 
nariadení (EÚ) XXXX/XX [nariadenie o 
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Rada prijímať kvalifikovanou väčšinou na 
základe odporúčania Komisie a po tom, 
ako Euroskupina prediskutuje reformy 
a investičné priority, ktoré považuje za 
relevantné a vhodné na začlenenie do 
týchto smerovaní. Ročný samit eurozóny 
bude zohrávať svoju úlohu.

programe na podporu reforiem a 
investícií]8a, prijať strategické smerovania 
pre reformné a investičné priority 
eurozóny kvalifikovanou väčšinou na 
základe odporúčania Komisie a po tom, 
ako príslušný výbor Európskeho 
parlamentu prediskutuje reformy a 
investičné priority, ktoré považuje za 
relevantné a vhodné na začlenenie do nich. 
Uvedené strategické smerovania by mali 
slúžiť aj ako základ identifikácie reforiem 
a investícií potrebných na ozdravenie po 
naliehavej situácii, ktorá vznikla z 
výnimočných okolností ovplyvňujúcich 
konkrétny členský štát alebo Úniu, a v 
dôsledku toho zvýšiť odolnosť voči 
otrasom a pripravenosť na núdzové 
situácie.

_________________
8a Ú. v. EÚ C , , s.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť, aby 
strategické smerovania odrážali vyvíjajúce 
sa skúsenosti s uplatňovaním rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť, by Komisia mala 
popri svojom odporúčaní o strategických 
smerovaniach vypracovanom ako súčasť 
jej odporúčania o hospodárskej politike 
eurozóny informovať Radu o tom, ako sa 
počas predchádzajúcich rokov dodržiavali 
strategické smerovania.

(5) S cieľom zabezpečiť, aby 
strategické smerovania odrážali vyvíjajúce 
sa skúsenosti s uplatňovaním rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, by Komisia mala 
popri svojom odporúčaní o strategických 
smerovaniach a ako súčasť jej odporúčania 
o hospodárskej politike eurozóny 
informovať Európsky parlament a Radu o 
tom, ako sa počas predchádzajúcich rokov 
dodržiavali strategické smerovania. 
Komisia by mala sprístupniť všetky 
príslušné informácie Európskemu 
parlamentu a Rade súčasne. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty, ktorých menou je 
euro, sa môžu rozhodnúť predložiť návrhy 
na reformné a investičné balíky v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť. Rada na tento 
účel prijme odporúčanie, v ktorom 
poskytne usmernenia pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa cieľov reforiem 
a investícií, ktoré možno podporiť v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť v členských 
štátoch, ktorých menou je euro. Toto 
odporúčanie Rady by malo byť v súlade 
so strategickými smerovaniami prijatými 
podľa tohto nariadenia 
a s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, 
ktoré sa prijímajú súbežne v rámci 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík po prípadných 
diskusiách v rámci príslušných výborov 
zriadených na základe zmluvy. 
V odporúčaní Rady sa náležite 
zohľadňuje aj každý program 
makroekonomických úprav schválený 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 472/20139.

(6) Členské štáty, ktorých menou je 
euro, sa môžu rozhodnúť predložiť návrhy 
na reformné a investičné balíky v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť založené na 
schválených strategických smerovaniach 
pre reformu a investície v eurozóne.

_________________
9Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 
o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového 
dohľadu nad členskými štátmi 
v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti 
v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, 
alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ 
L 140, 27.5.2013, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Odporúčanie Rady prijaté 
kvalifikovanou väčšinou, v ktorom sa 
poskytujú usmernenia pre jednotlivé 
krajiny týkajúce sa cieľov reforiem 
a investícií v členských štátoch, ktorých 
menou je euro, by sa malo zakladať na 
odporúčaní Komisie. Týmto procesom by 
nemala byť dotknutá dobrovoľná povaha 
účasti členských štátov, ktorých menou je 
euro, na rozpočtovom nástroji pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť, 
pričom by nemali byť dotknuté ani 
výsadné právomoci Komisie, pokiaľ ide 
o jeho uplatňovanie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V rámci riadenia zriadenom týmto 
nariadením by Rada mala stanoviť 
strategické smerovania pre eurozónu ako 
celok a poskytnúť usmernenia pre 
jednotlivé krajiny týkajúce sa cieľov 
reformných a investičných balíkov 
jednotlivých členských štátov, ktorých 
menou je euro. Komisia plní rozpočet 
Únie podľa článku 317 ZFEÚ, čo zahŕňa 
riadenie výdavkových programov. 
Návrhom by nemala byť dotknutá 
zodpovednosť Komisie v súvislosti 
s rozpočtovým nástrojom pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť [v rámci 

(8) Komisia plní rozpočet Únie podľa 
článku 317 ZFEÚ, čo zahŕňa riadenie 
výdavkových programov. Návrhom by 
nemala byť dotknutá zodpovednosť 
Komisie v súvislosti s rozpočtovým 
nástrojom pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť [v rámci Programu 
na podporu reforiem a investícií] podľa 
nariadenia (EÚ) XXXX/XX.
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Programu na podporu reforiem] podľa 
nariadenia (EÚ) XXXX/XX.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Na základe posúdenia Komisie 
Rada stanoví, ktoré členské štáty zažívajú 
prudký hospodársky pokles, na účely 
modulácie mier vnútroštátneho 
spolufinancovania stanovených v nariadení 
(EÚ) XXXX/XX [nariadenie o Programe 
na podporu reforiem] a bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie článku 2 ods. 2 
nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 v znení 
zmien.

(9) Na základe posúdenia Komisie a so 
zohľadnením akýchkoľvek odporúčaní 
Európskeho parlamentu prijatých podľa 
takéhoto posúdenia by Rada mala 
dokázať stanoviť, čí Únia ako celok alebo 
niektorý jej členský štát zažíva prudký 
hospodársky pokles, na účely modulácie 
mier vnútroštátneho spolufinancovania 
stanovených v nariadení (EÚ) XXXX/XX 
[nariadenie o Programe na podporu 
reforiem a investícií] a bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie článku 2 ods. 2 
nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 v znení 
zmien.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom posilniť dialóg medzi 
inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, 
a zabezpečiť väčšiu transparentnosť 
a zodpovednosť v rámci tohto 
hospodárskeho dialógu môže príslušný 
výbor Európskeho parlamentu vyzvať 
predsedu Rady, Komisie a v prípade 
potreby predsedu Euroskupiny, aby 

(10) S cieľom posilniť dialóg medzi 
inštitúciami Únie, najmä medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, a 
zabezpečiť väčšiu transparentnosť a 
zodpovednosť v rámci tohto 
hospodárskeho dialógu, by príslušný výbor 
Európskeho parlamentu mal mať možnosť 
vyzvať predsedu Rady, Komisie a v 
prípade potreby predsedu Euroskupiny, aby 
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vystúpili pred výborom s cieľom 
prediskutovať opatrenia prijaté podľa tohto 
nariadenia.

vystúpili pred výborom s cieľom 
prediskutovať opatrenia, ktoré sú 
plánované alebo boli prijaté podľa tohto 
nariadenia. Komisia by mala sprístupniť 
všetky príslušné informácie Európskemu 
parlamentu a Rade súčasne. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Komisia by mala v pravidelných 
intervaloch predkladať Európskemu 
parlamentu a Rade správy o účinnosti tohto 
nariadenia.

(11) Komisia by mala v pravidelných 
intervaloch predkladať Európskemu 
parlamentu a Rade správy o účinnosti a 
vykonávaní tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
ustanovenia pre rámec riadenia relevantný 
pre rozpočtový nástroj pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny v rámci 
Programu na podporu reforiem podľa 
nariadenia (EÚ) XXXX/XX10.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
ustanovenia pre rámec riadenia relevantný 
pre rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť eurozóny v rámci 
Programu na podporu reforiem a investícií 
podľa nariadenia (EÚ) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 Ú. v. EÚ C, , s. . 10 Ú. v. EÚ C, , s. .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) „Európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík“ je 
rámec na identifikáciu národných 
reformných priorít členských štátov a na 
monitorovanie vykonávania týchto priorít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „Strategické smerovania 
reformných a investičných priorít“ sú 
reformné a investičné priority pre 
eurozónu prijaté Radou kvalifikovanou 
väčšinou na základe odporúčania Komisie 
a po tom, ako príslušný výbor Európskeho 
parlamentu prediskutuje reformy 
a investičné priority, ktoré považuje za 
relevantné a vhodné na začlenenie do 
týchto smerovaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie prispieva ku konvergencii 
a konkurencieschopnosti hospodárstiev 
členských štátov, ktorých menou je euro, 
vymedzením rámca riadenia relevantného 
pre rozpočtový nástroj pre konvergenciu 

Toto nariadenie prispieva ku konvergencii 
a konkurencieschopnosti hospodárstiev 
členských štátov, ktorých menou je euro, 
vymedzením rámca riadenia relevantného 
pre rozpočtový nástroj pre konvergenciu 
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a konkurencieschopnosť, ktorý stanovuje: a konkurencieschopnosť, ktorý stanovuje 
strategické smerovania reformných a 
investičných priorít pre eurozónu, ktoré sa 
budú riešiť prostredníctvom rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) strategické smerovania 
reformných a investičných priorít 
eurozóny ako celku;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) usmernenia pre jednotlivé krajiny 
týkajúce sa cieľov reforiem a investícií 
relevantných pre rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť, 
ktoré sú v súlade s odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na odporúčanie Komisie a po 
rokovaniach Euroskupiny Rada 
každoročne stanoví ako súčasť odporúčania 
pre eurozónu strategické smerovania pre 
reformné a investičné priority eurozóny.

1. Na odporúčanie Komisie a po 
vypočutí príslušného výboru Európskeho 
parlamentu Rada každoročne stanoví ako 
súčasť odporúčania pre eurozónu 
strategické smerovania pre reformné a 
investičné priority eurozóny, ktoré sú v 
súlade s európskym semestrom. 
Strategické smerovania reformných a 
investičných priorít, spolu s 
odporúčaniami pre eurozónu a 
národnými programami reforiem v 
kontexte európskeho semestra, tvoria 
rámec na identifikáciu národných 
reformných priorít členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia súbežne s odporúčaním 
uvedeným v odseku 1 informuje Radu 
o tom, ako členské štáty dodržiavali 
strategické smerovania z predchádzajúcich 
rokov.

2. Komisia súbežne s odporúčaním 
uvedeným v odseku 1 informuje súčasne 
Európsky parlament a Radu o tom, ako 
členské štáty dodržiavali strategické 
smerovania z predchádzajúcich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
Usmernenia pre jednotlivé krajiny

1. Rada na základe odporúčania Komisie 



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

SK

prijme odporúčanie určené všetkým 
členským štátom, ktorých menou je euro, 
pričom každoročne poskytne usmernenia 
pre jednotlivé krajiny týkajúce sa 
reformných a investičných cieľov na 
účely prijatia reformných a investičných 
balíkov, ktoré môžu členské štáty následne 
predložiť podľa nariadenia (EÚ) 
XXXX/XX [nariadenie o Programe na 
podporu reforiem].
2. Odporúčanie uvedené v odseku 1 musí 
byť v súlade so strategickými 
smerovaniami uvedenými v článku 4 
a s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny 
týkajúcimi sa dotknutého členského štátu. 
Rada v odporúčaní uvedenom v odseku 1 
náležite zohľadní všetky programy 
makroekonomických úprav schválené 
v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. 472/2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby sa na základe 
posúdenia Komisie v odporúčaní 
uvedenom v článku 5 ods. 1 stanoví, či 
členský štát zažíva prudký hospodársky 
pokles, na účely modulácie mier 
vnútroštátneho spolufinancovania 
stanovených v nariadení (EÚ) XXXX/XX 
[nariadenie o Programe na podporu 
reforiem].

Na základe odporúčania Komisie a pri 
náležitom zohľadnení akýchkoľvek 
odporúčaní Európskeho parlamentu 
prijatých podľa takéhoto posúdenia 
Komisie Rada stanoví, či členský štát 
zažíva prudký hospodársky pokles, na 
účely modulácie mier vnútroštátneho 
spolufinancovania stanovených v nariadení 
(EÚ) XXXX/XX [nariadenie o Programe 
na podporu reforiem a investícií]. 
Rozhodnutie o tom, či členský štát zažíva 
prudký hospodársky pokles, je založené na 
závažnosti jedného alebo viacerých z 
týchto hospodárskych faktorov za obdobie 
12 mesiacov:
a) hrubý domáci produkt;
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b) miera nezamestnanosti;
c) celkové miery zlyhania, ak sú k 
dispozícii;
d) celkové úverové straty, ak sú k 
dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami 
Únie, najmä medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, 
a zabezpečiť väčšiu transparentnosť 
a zodpovednosť môže príslušný výbor 
Európskeho parlamentu vyzvať predsedu 
Rady, Komisie a v prípade potreby 
predsedu Euroskupiny, aby vystúpili pred 
výborom s cieľom prediskutovať opatrenia 
prijaté podľa tohto nariadenia.

S cieľom posilniť dialóg medzi inštitúciami 
Únie, najmä medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, 
a zabezpečiť väčšiu transparentnosť 
a zodpovednosť, môže príslušný výbor 
Európskeho parlamentu vyzvať predsedu 
Rady, Komisie a v prípade potreby 
predsedu Euroskupiny, aby vystúpili pred 
výborom s cieľom prediskutovať opatrenia 
plánované a prijaté podľa tohto nariadenia. 
Komisia sprístupní všetky príslušné 
informácie Európskemu parlamentu a 
Rade súčasne. 

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Koordinácia hospodárskych politík členských štátov je vecou spoločného záujmu. Členské 
štáty, ktorých menou je euro, majú osobitnú zodpovednosť za vykonávanie takých 
hospodárskych politík, ktoré podporujú riadne fungovanie hospodárskej a menovej únie. 
Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny (BICC) by mal 
pomôcť stimulovať reformy a investície na vnútroštátnej úrovni a zlepšiť súdržnosť a odolnosť 
eurozóny ako celku.

Pandémia COVID-19 ozrejmila štrukturálne rozdiely medzi hospodárstvami eurozóny a môže 
ich ešte ďalej prehĺbiť. Nástroje, ktoré majú pomôcť krajinám eurozóny zblížiť a zvýšiť 
odolnosť ich hospodárstiev, sú potrebné viac ako kedykoľvek predtým. 
V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ by BICC, ktorý má byť začlenený do programu na podporu 
reforiem, mohol byť jedným z kľúčových nástrojov na posilnenie potenciálu udržateľného a 
inkluzívneho rastu, súdržnosti a odolnosti našich hospodárstiev voči vonkajším otrasom. 
Robustné, demokratické a účinné riadenie BICC má preto zásadný význam.   

Spravodajca sleduje tri ciele pri zmene návrhu Komisie, ktorým sa zriaďuje rámec riadenia pre 
BICC. 

Po prvé chce zjednodušiť rámec riadenia. Spravodajca navrhuje zrušiť „usmernenia pre 
jednotlivé krajiny“, ktoré mala prijať Rada na základe novovytvorených „strategických 
smerovaní“. Spravodajca sa domnieva, že tieto usmernenia pre jednotlivé krajiny by znamenali 
ďalšiu vrstvu zložitosti, a že by ešte viac komplikovali všeobecný rámec koordinácie 
hospodárskej politiky. 

Spravodajca však zachováva navrhované „strategické smerovania reformných a investičných 
priorít“, ktoré majú slúžiť ako usmernenie pre Komisiu pri výbere „balíkov reforiem a 
investícií“ predložených v rámci BICC, a v konečnom dôsledku aj pri prideľovaní finančných 
prostriedkov EÚ na ich realizáciu. 

Spravodajca chce tiež zabezpečiť, aby tieto nové strategické smerovania boli v súlade s 
existujúcou koordináciou hospodárskej politiky, konkrétne s európskym semestrom a 
odporúčaniami pre eurozónu. V nasledujúcom grafe sa uvádza, ako by strategické smerovania 
zapadli do existujúceho rámca: 
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Ako druhý cieľ chce spravodajca chce posilniť demokratickú legitímnosť BICC. 

Robí to tak, že navrhuje silnejšiu úlohu pre Európsky parlament. Navrhuje, aby sa konalo 
vypočutie vo výbore ECON o reformných a investičných prioritách eurozóny pred tým, ako 
Rada prijme strategické usmernenia. Spravodajca sa tiež domnieva, že Rada by mala zohľadniť 
stanovisko Parlamentu, keď určuje, či členský štát zažíva prudký hospodársky pokles. 
Spravodajca by okrem toho chcel Parlamentu a Rade poskytnúť rovnakú úroveň informácií od 
Európskej komisie vo všetkých fázach postupu.

V záujme posilnenia legitímnosti nástroja spravodajca tiež navrhuje, aby sa zvýšila viditeľnosť 
jeho výkonnej moci. Spravodajca sa tiež chopil príležitosti nadchádzajúcich rokovaní, ktoré by 
mohli vdýchnuť život návrhu Európskej komisie o zriadení ministra financií EÚ. Preto 
odkazuje na oznámenie Európskej komisie z decembra 2017 o zlúčení pozícií predsedu 
Euroskupiny, predsedu Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu a komisára pre 
hospodárske záležitosti. Spravodajca pripomína, že takéto zlúčenie nevyžaduje zmenu zmluvy, 
ako to vysvetlila Komisia, a že obnovenie predsedníctva Euroskupiny sa uskutoční v rovnakom 
čase, ako začnú rokovania o BICC s Radou. Od vytvorenia funkcie ministra financií EÚ, ktorý 
riadi BICC a iné nástroje hospodárskej politiky, nás delí len rozhodnutie Euroskupiny.

Tretí cieľ: prispôsobiť BICC súčasnej situácii a pripraviť ho na budúce mimoriadne situácie. 
Epidémia COVID-19 viedla k nebývalým otrasom nášho hospodárstva a trhov práce. 
Spravodajca otvára dvere tomu, aby sa strategické smerovania BICC stali referenčným bodom 
pre reformy a investície pre európske plány ozdravenia a v prípade, že sa takéto výnimočné 
situácie vyskytnú v budúcnosti. V ťažkých časoch potrebuje eurozóna viac konvergencie, nie 
menej. 


