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PROTOKOL (č. 13)
O KRITÉRIÍCH KONVERGENCE
VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

stanovit kritéria konvergence uvedená v článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie,
kterými se bude Unie řídit při rozhodování o ukončení výjimek členských států, na které se vztahuje
výjimka,
PŘEJÍCE SI

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke
Smlouvě o fungování Evropské unie:

Článek 1
Kritérium cenové stability, jak je uvedeno v čl. 140 odst. 1 první odrážce Smlouvy o fungování
Evropské unie, znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu
a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepře
kračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti
cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen na
srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských
státech.
Článek 2
Kritérium stavu veřejných financí, jak je uvedeno v čl. 140 odst. 1 druhé odrážce uvedené smlouvy,
znamená, že v době šetření se na členský stát nevztahuje rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 6
uvedené smlouvy o existenci nadměrného schodku.
Článek 3
Kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, jak je uvedeno v čl.
140 odst. 1 třetí odrážce uvedené smlouvy, znamená, že členský stát alespoň po dobu posledních
dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí stanovené mechanismem směnných kurzů
Evropského měnového systému, aniž by byl směnný kurz vystaven silným tlakům. Zejména pak
nesměl členský stát v tomto období z vlastního podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své
měny vůči euru.
Článek 4
Kritérium konvergence úrokových sazeb, jak je uvedeno v čl. 140 odst. 1 čtvrté odrážce uvedené
smlouvy, znamená, že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální
úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše
tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. Úrokové sazby
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se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů, s přihléd
nutím k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech.
Článek 5
Statistické údaje potřebné pro použití tohoto protokolu poskytuje Komise.
Článek 6
Rada vydá na základě jednomyslného rozhodnutí na návrh Komise a po konzultaci s Evropským
parlamentem, Evropskou centrální bankou a Hospodářským a finančním výborem vhodná pravidla
podrobně upravující kritéria konvergence uvedená v článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie,
která poté nahradí tento protokol.

