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Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o návrhu nařízení 

Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém 

střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 – C6-

0389/2008 – 2008/0208(CNS)) 

 

(Postup konzultace) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0717), 

- s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 

(C6-0389/2008), 

- s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí 

systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států1, a s ohledem na 

postoj Parlamentu ze dne 6. září 2001 o střednědobé finanční pomoci platebním bilancím 

členských států2 a usnesení Parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o zavedení systému 

střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států3, 

- s ohledem článek 51 jednacího řádu, 

- s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0450/2008), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 

odpovídajícím způsobem; 

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit návrh Komise; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám členských 

států. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

                                                 
1  Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1. 
2  Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 312. 
3  Přijaté texty, P6_TA(2008)0562. 



Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Pro budoucí změny tohoto stropu by 

měl být stanoven postup ad hoc, a to 

s cílem zlepšit schopnost Společenství 

rychle reagovat na významné změny ve 

finančním prostředí, jež ovlivňují 

celkovou částku pomoci, kterou by mohly 

členské státy potřebovat. 

(2) V případě mimořádných situací, které 

by mohly vyžadovat rychlou reakci 

Společenství na významné změny ve 

finančním prostředí, by měly Evropský 

parlament, členské státy, Rada a Komise 

rychle jednat a zajistit tak, aby nebyla 

podlomena důvěra trhu. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – odst. 2 

Nařízení (ES) č. 332/2002 

Čl. 1 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se 

„V případě, že si vážné narušení 

finančního prostředí vyžaduje naléhavou 

střednědobou finanční pomoc 

Společenství pro několik členských států, 

může Komise rozhodnout o tom, že strop 

změní poté, co obdržela stanovisko 

Hospodářského a finančního výboru 

ohledně naléhavé potřeby strop změnit i 

ohledně samotné změny stropu. Nově 

stanovený strop vstupuje v platnost 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie.“ 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Článek 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 332/2002 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1a 

 Článek 10 nařízení (ES) č. 332/2002 se 

nahrazuje tímto: 



 „Na základě zprávy Komise, po 

konzultaci s Evropským parlamentem a 

po vydaní stanoviska Hospodářským a 

finančním výborem Rada každé dva 

roky a v případě potřeby i častěji 

přezkoumá, zda zavedený systém z 

hlediska zásad, úprav a limitů nadále 

splňuje potřebu, která vedla k jeho 

zavedení.“ 

 

 

 

 


