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Pozměňovací návrh  382 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, 

jaké typy strukturálních reforem jsou 

podle nového režimu způsobilé; je 

přesvědčen, že v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu by měla být rovněž 

výslovně uvedena přímá souvislost 

s náklady, dopadem na časový rámec a 

hodnotou strukturálních reforem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, 

jaké typy strukturálních reforem jsou 

podle nového režimu způsobilé; je 

přesvědčen, že v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu by měla být rovněž 

vypouští se 
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výslovně uvedena přímá souvislost 

s náklady, dopadem na časový rámec a 

hodnotou strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, 

jaké typy strukturálních reforem jsou 

podle nového režimu způsobilé; je 

přesvědčen, že v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu by měla být rovněž 

výslovně uvedena přímá souvislost 

s náklady, dopadem na časový rámec a 

hodnotou strukturálních reforem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

11. je přesvědčen, že postup reforem v 

preventivní a nápravné části by měl 

demokraticky posoudit Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty v 
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představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, 

že v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu by měla být rovněž výslovně 

uvedena přímá souvislost s náklady, 

dopadem na časový rámec a hodnotou 

strukturálních reforem; 

nepřetržitém dialogu se sociálními 

partnery; vyjadřuje politování nad tím, že 

ve významném počtu členských států tyto 

reformy v praxi oslabily sociální a 

environmentální práva, zvýšily nejistotu v 

oblasti práce a zhoršily nárok na veřejný 

důchod; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  386 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, 

že v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu by měla být rovněž výslovně 

uvedena přímá souvislost s náklady, 

dopadem na časový rámec a hodnotou 

strukturálních reforem; 

11. zdůrazňuje, že nezbytnou podmínkou 

uplatnění ustanovení o strukturálních 

reformách v preventivní části je oficiální 

přijetí reformy Parlamentem; vyzývá 

k dalšímu ujasnění, co se týče slučitelnosti 

opětovného výkladu předpisů se 

Smlouvou a sekundárními právními 

předpisy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, 

že v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu by měla být rovněž výslovně 

uvedena přímá souvislost s náklady, 

dopadem na časový rámec a hodnotou 

strukturálních reforem; 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

nesmí vést k odložení rozpočtových 

konsolidací, které jsou naléhavě 

zapotřebí; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  388 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, že 

v nápravné části Paktu o stabilitě a růstu 

by měla být rovněž výslovně uvedena 

přímá souvislost s náklady, dopadem na 

časový rámec a hodnotou strukturálních 

reforem; 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují oslabení fiskálních pravidel, 

neboť umožňují členským státům zajstit si 

shovívavější zacházení v rámci těchto 

pravidel na základě pouhého předložení 

plánů reforem; vyzývá k dalšímu ujasnění 

toho, jaké typy strukturálních reforem jsou 

podle nového režimu způsobilé; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  389 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, 

že v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu by měla být rovněž výslovně 

uvedena přímá souvislost s náklady, 

dopadem na časový rámec a hodnotou 

strukturálních reforem; 

11. poukazuje na ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části; 

připomíná, že je třeba, aby všechny 

členské státy provedly vhodné strukturální 

reformy, které navrhla Komise v 

doporučeních pro jednotlivé země; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části a způsob projednávání plánů 

strukturálních reforem v nápravné části 

představují krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; vyzývá k dalšímu ujasnění toho, jaké 

typy strukturálních reforem jsou podle 

nového režimu způsobilé; je přesvědčen, 

že v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu by měla být rovněž výslovně 

uvedena přímá souvislost s náklady, 

dopadem na časový rámec a hodnotou 

11. je přesvědčen, že ustanovení o 

strukturálních reformách v preventivní 

části představuje krok vpřed, pokud jde o 

účinnější provádění reforem členskými 

státy; 



 

PE549.458v01-00 8/161 AM\1052384CS.doc 

CS 

strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. požaduje metodické pokyny zaměřené 

na výsledky týkající se způsobilých 

reforem, včetně posouzení nákladů a 

přínosů, dopadu na časový rámec a 

výslovné zohlednění externalit a sociální 

a environmentální návratnosti těchto 

reforem; požaduje mechanismus 

sledování pro posouzení přínosu reforem 

pro aktualizované vnitrostátní cíle v rámci 

strategie EU 2020; poukazuje na to, že 

toto opatření zaměřené na výsledky by 

také mělo poskytnout pokyny pro 

posouzení reforem v rámci preventivní a 

nápravné části Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. naléhavě upozorňuje, že náležitým 

faktorem by nemělo být pouhé oznámení 

strukturálních reforem, ale že je nezbytné 

pravidelně kontrolovat jejich provádění a 

že Komise by neměla upouštět od přijetí 

opatření v případě, že reformy neprobíhají 
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podle plánu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  393 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11b. připomíná, že některé strukturální 

reformy vedou k dodatečným nákladům, 

avšak ne všechny; zpochybňuje zahrnutí 

strukturálních reforem, které nejsou 

spojeny s náklady, do kategorií, jež 

aktivují flexibilitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  394 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít jasný pozitivní sociálně-

hospodářský dopad a měly by přímo 

přispět k hospodářské a sociální stabilitě 

EU a k cílům strategie Evropa 2020; 

domnívá se, že cílem strukturálních 

reforem by mělo být zajištění 

spravedlivějšího a účinnějšího fiskálního 

systému, ve kterém všechna odvětví 

odvádějí vlastní příspěvky společnosti a 

přílišná daňová zátěž neodrazuje od 

pozitivní hospodářské činnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-hospodářský 

přínos a měly by přispět ke zvýšení 

administrativní kapacity; 

12. konstatuje, že strukturální reformy jsou 

v řadě zemí stále nezbytné; bere na vědomí 

rovněž skutečnost, že členské státy, které 

úspěšně realizovaly ozdravné nebo 

finanční programy byly schopny se vrátit 

na finanční trhy; domnívá se, že zvláštní 

pozornost je třeba věnovat strukturálním 

reformám, které mají pozitivní sociálně-

hospodářský přínos; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět k 

racionalizaci administrativní kapacity; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  399 

Frank Engel 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity a podpoře 

růstu a investic; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  400 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-hospodářský 

přínos a měly by přispět ke zvýšení 

administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že chytře provedené 

strukturální reformy budou mít z 

dlouhodobého hlediska vždy pozitivní 

sociálně-hospodářský přínos a pomohou 

zvýšit účinnost správních opatření; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  401 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by ze střednědobého a dlouhodobého 

hlediska měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní účinnosti a 

účelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Thomas Mann 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

12. je přesvědčen, že vnitrostátní 

strukturální reformy by měly mít pozitivní 

sociálně-hospodářský přínos a měly by 
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zvýšení administrativní kapacity; zvýšit konkurenceschopnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly být navrženy vnitrostátními 

parlamenty a vládami s plným vědomím 

zvláštních problémů jednotlivých zemí a 

za dodržení rozhodnutí zvolených 

úředníků a měly by mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a přispět ke zvýšení 

administrativní kapacity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní hospodářský přínos 

a měly by přispět ke zvýšení 

administrativní účinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 
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Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos včetně dopadu na 

dlouhodobou konkurenceschopnost a na 

sbližování a měly by přispět ke zvýšení 

administrativní kapacity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. je přesvědčen, že strukturální reformy 

by měly mít pozitivní sociálně-

hospodářský přínos a měly by přispět ke 

zvýšení administrativní kapacity; 

12. je přesvědčen, že všeobecné 

hospodářské reformy, k nimž se zavázaly 

národní programy reforem, by měly mít 

měřitelný pozitivní sociálně-hospodářský a 

environmentální přínos a měly by přispět 

ke zvýšení administrativní kapacity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. zdůrazňuje, že strukturální reformy 

nesmí být založeny na zjednodušených 

rozpočtových číselných cílech a musí 

usilovat o fiskální odpovědnost tím, že se 
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zaměří na kvalitativní cíle, jako je 

účinnost a kvalita veřejných výdajů, 

transparentnost a odpovědnost v 

přidělování zdrojů a úroveň výdajů na 

sociální ochranu a veřejné statky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  408 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. doporučuje proto, aby další návrhy 

strukturálních reforem doplňovalo 

posouzení sociálních dopadů, které 

odhadne jejich dopad na vrstvu 

společnosti s nejnižším příjmem, na osoby 

ohrožené chudobou a na chudé obyvatele, 

a aby tyto návrhy současně obsahovaly i 

opatření, která by tento dopad zmírnila. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  409 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

vypouští se 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  410 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  411 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  412 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  413 

Michael Theurer 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

13. konstatuje nicméně, že sdělení se 

nevyjadřuje k povaze „neobvyklých 

událostí“ mimo kontrolu členského státu, 

které mají významný dopad na finanční 

situaci vlády; konstatuje, že kandidát na 

komisaře ve svých písemných odpovědích 

Parlamentu uvedl, že finanční krize z let 

2007–2008 je příkladem takové události; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

13. podporuje skutečnost, že sdělení se 

nevyjadřuje k povaze „neobvyklých 

událostí“ mimo kontrolu členského státu, 

neboť to by vedlo k poměrně zbytečnému 

procesu vymezování všech typů 
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k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 
hypotetických neobvyklých událostí, u 

kterého hrozí riziko, že bude opomenuta 

určitá událost, která se skutečně stane; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že sdělení 

se nevyjadřuje k povaze „neobvyklých 

událostí“ mimo kontrolu členského státu, 

které mu dovolují se dočasně odchýlit od 

cesty směřující k dosažení jeho 

střednědobého rozpočtového cíle, což 

ponechává nepřijatelný prostor pro vlastní 

uvážení evropských orgánů a otevírá cestu 

pro odlišné řešení podobných situacích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

13. konstatuje nicméně skutečnost, že 

sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, připomíná všeobecnou 

právní zásadu, která požaduje restriktivní 

uplatňování pravidel o výjimkách; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  417 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyjadřuje nicméně politování nad tím, 

že sdělení se nevyjadřuje k povaze 

„neobvyklých událostí“ mimo kontrolu 

členského státu, které mu dovolují se 

dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

13. konstatuje, že sdělení se nevyjadřuje k 

povaze „neobvyklých událostí“ mimo 

kontrolu členského státu, které mu dovolují 

se dočasně odchýlit od cesty směřující 

k dosažení jeho střednědobého 

rozpočtového cíle; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. poukazuje na to, že pravidlo o 

schodku a pravidlo o střednědobém 

rozpočtovém cíli v souladu s Paktem o 

stabilitě a růstu by měla být uplatňována 

společně a že pro členský stát, který 

dodržuje pravidlo o střednědobém 

rozpočtovém cíli, zajišťuje limit schodku 

ve výši 3 % dostatečnou fiskální flexibilitu 

při reakci na výkyvy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  419 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá Komisi a Radu, aby 

uplatňovaly změny provedené v Paktu o 

stabilitě a růstu v rámci balíčku šesti a 

dvou právních předpisů a jednaly v jejich 

duchu, zejména co se týče přiložení větší 

váhy pravidlu o dluhu a posílené 

automatizaci sankcí, která vyplývá ze 

zavedení hlasování obrácenou 

kvalifikovanou většinou do postupu 

rozhodování Rady o sankcích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13b. vyzývá Komisi, aby využití finančních 

prostředků Evropského fondu pro 

strategické investice členským státem 

podmínila výsledky daného členského 

státu v oblasti fiskální reformy, zejména 

pokud jde o dosažení souladu s fiskálními 

pravidly stanovenými v Paktu o stabilitě a 

růstu a pokrok dosažený podle posouzení 

Komise při provádění strukturálních 

reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Užší koordinace a správa ekonomických 

záležitostí: možnosti vylepšení Paktu o 

stabilitě a růstu v rámci přezkumu balíčku 

6 + 2 právních předpisů 

Možnosti vylepšení a přezkum Paktu o 

stabilitě a růstu a balíčku 6 + 2 právních 

předpisů 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  422 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Užší koordinace a správa ekonomických 

záležitostí: možnosti vylepšení Paktu o 

stabilitě a růstu v rámci přezkumu balíčku 

6 + 2 právních předpisů 

Možnosti vylepšení Paktu o stabilitě a 

růstu 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 

  

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Užší koordinace a správa ekonomických 

záležitostí: možnosti vylepšení Paktu o 

stabilitě a růstu v rámci přezkumu balíčku 

6 + 2 právních předpisů 

Možnosti vylepšení Paktu o stabilitě a 

růstu v rámci přezkumu balíčku 6 + 2 

právních předpisů 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Užší koordinace a správa ekonomických 

záležitostí: možnosti vylepšení Paktu o 

stabilitě a růstu v rámci přezkumu balíčku 

6 + 2 právních předpisů 

Užší koordinace: možnosti vylepšení Paktu 

o stabilitě a růstu v rámci přezkumu 

balíčku 6 + 2 právních předpisů 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  427 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že pravidla stanovená v 

Paktu o stabilitě a růstu jasně vymezují 

oblast působnosti flexibility a vyzývá 

Komisi, aby zajistila jejich důrazné a 

spravedlivé uplatňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že sdělení Komise 

objasňuje, kde v rámci stávajcích 

právních předpisů existuje prostor pro 

flexibilitu; vítá pokus více objasnit tuto 

komplikovanou oblast, zejména tím, že 

pomůže vládám zabránit rozvoji falešných 

očekávání ohledně flexibility při 

navrhování rozpočtů; zdůrazňuje však, že 

přílišná flexibilita bude na překážku 

předvídatelnosti, transparentnosti a 

účinnosti rámce pro správu 

ekonomických záležitostí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  429 

Michael Theurer 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že pravidla stanovená v 

Paktu o stabilitě a růstu jasně vymezují 

oblast působnosti flexibility a vyzývá 

Komisi, aby zajistila jejich důrazné 

uplatňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Siegfried Mureșan 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje omezený prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

očekává, že Komise bude prosazovat již 

existující flexibilitu v souladu se svým 

sdělením ze dne 13. ledna 2015 s názvem 

Optimální využití flexibility v rámci 

současných pravidel Paktu o stabilitě a 

růstu (COM(2015)0012); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru již 

existuje přiměřený prostor pro flexibilitu; 

vyzývá Komisi, aby tento rámec v žádném 

případě neoslabovala provedením 

dodatečných změn; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  432 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že členské státy jsou 

odpovědné za dodržování Paktu o stabilitě 

a růstu a trvá na tom, tento pakt byl 

vypracován na základě shody ,mezi 

členskými státy EU; vyzývá Komisi, aby 

proto vycházela z flexibility, kterou 

umožňují stávající pravidla; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

neexistuje dostatečný prostor pro 

flexibilitu a nezávazné právní nástroje (tzv. 

soft law); vyzývá Komisi, aby Parlamentu 
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vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

a Radě navrhla veškeré nezbytné změny 

pravidel, které vyvedou EU z krize tím, že 

podpoří růst, jenž bude ekonomicky, 

sociálně a ekologicky udržitelný, na 

základě uvážení a doporučení nastíněných 

v této zprávě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 
vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že prostor pro flexibilitu 

a nezávazné právní nástroje (tzv. soft law) 

by měl být omezen, aby bylo v rámci Paktu 

o stabilitě a růstu a evropského semestru 

dosaženo fiskální konsolidace; vyzývá 

Komisi, aby omezila míru flexibility v 

současném souboru pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 
změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

neexistuje žádný prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

zdůrazňuje, že hospodářská výkonnost v 

eurozóně jako celku a zejména v 

okrajových hospodářstvích důrazně 

vyžaduje nový a flexibilní přístup; vyzývá 

Komisi, aby navrhla změny pravidel, které 
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umožní flexibilním způsobem dosáhnout 

hospodářské, sociální a environmentální 

udržitelnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  436 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a navrhla dodatečná výkladová 

pravidla; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  437 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu a 

nezávazné právní nástroje (tzv. soft law); 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a v případě potřeby navrhovala 

změny pravidel; 

14. je přesvědčen, že v rámci Paktu o 

stabilitě a růstu a evropského semestru 

existuje další prostor pro flexibilitu; 

vyzývá Komisi, aby z této flexibility 

vycházela a zefektivnila a posílila evropský 

semestr; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  438 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že kalendář pro přijetí 

stanovisek Komise k návrhu rozpočtových 

plánů při použití nařízení o společných 

ustanoveních týkajících se sledování a 

posuzování návrhů rozpočtových plánů a 

zajišťování nápravy nadměrného schodku 

členských států v eurozóně z balíčku dvou 

právních předpisů neumožňuje zohlednit 

první oznámení Eurostatu o rozpočtových 

údajích současného roku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  439 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. upozorňuje v této souvislosti na 

možný rozpor mezi cílem Paktu o stabilitě 

a růstu dosáhnout v časech prosperity 

přebytkového stavu rozpočtů a značně 

velkorysým uplatňováním flexibility, které 

je nyní stanoveno; obává se, že pokud by 

tato flexibilita byla vždy v plné míře 

uplatňována, mohla by upevnit postoj 

některých vlád směřující k vytváření 

schodku; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

objasnila, jak zajistí, že schodky a 

přebytky se v souladu s požadavky paktu 

během času vyrovnají; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  440 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. hluboce lituje, že sdělení Komise o 

flexibilitě jasně neuvádí, zda se různé 

metody uplatnění flexibility vzájemně 

vylučují, nebo se mohou uplatňovat 

dohromady; naléhavě žádá Komisi, aby to 

objasnila; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  441 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14c. chápe, že Rada vzala na vědomí 

sdělení Komise o flexibilitě a zdůraznila, 

že při provádění Paktu o stabilitě a růstu 

je třeba zachovat důvěryhodnost a 

účinnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  442 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14d. připomíná, že v roce 2003 se dvě 

velké země vyhnuly uplatnění postupu při 

nadměrném schodku; upozorňuje na 
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skutečnost, že několik malých zemí 

nemohlo využít takovéto shovívavosti a 

muselo se zúčastnit obtížných ozdravných 

programů; naléhavě vyzývá Komisi a 

Radu, aby hodnotily malé a velké země 

stejným způsobem; upřímně doufá, že ve 

skutečnosti neexistuje zásada, podle které 

jsou některé země příliš velké na to, aby 

nesly odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  443 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. domnívá se, že evropská fiskální 

pravidla by měla být definována v rámci 

stávajícího komunitarizovaného rámce 

pro správu ekonomických záležitostí; 

požaduje proto nahrazení současných 

mezivládních dohod, jako je rozpočtový 

pakt, které oslabují demokratickou 

kontrolu stávajících pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  444 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje však, že revize právního 

rámce by byla nejvhodnějším politickým 

nástrojem pro dosažení skutečně 
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proticyklického přístupu, přičemž by 

vyžadovala rychlejší konsolidaci během 

příznivějších období a více prostoru k 

manévrování v obdobích negativních 

mezer výstupu a zejména v situaci, kdy je 

hospodářství na spodní hranici blížící se 

nule; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14c. zdůrazňuje, že tato revize by mohla 

zahrnovat mimo jiné způsobilé řešení 

investic pomocí využití metod investičního 

rozhodování, jako je metoda založená na 

zůstatkové hodnotě, pro účtování určitých 

kategorií vysoce kvalitních veřejných 

investic, které vytvářejí rozsáhlé a 

měřitelné společenské a environmentální 

přínosy během období, kdy 

nezaměstnanost a výroba nedosahují 

svého potenciálu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  446 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14d. zdůrazňuje, že tato metoda by 

zajistila inteligentní proticyklický přístup 

tím, že by rozložila náklady na kapitálové 
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výdaje zaměřené na udržitelnější 

hospodářství, které vznikly během období 

poklesu, na celý životní cyklus tvorby 

kapitálu, což je běžná praxe v rámci 

účtování v soukromém sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  447 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  448 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly 

další opatření s cílem zajistit, že členské 

státy, na něž se vztahuje nápravná část 

Paktu o stabilitě a růstu, plní své 

povinnosti v souladu se stávajícími 

fiskálními pravidly; 
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většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  449 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby zohlednily 

to, že je zapotřebí dosáhnout většího 

sblížení mezi členskými státy eurozóny; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  450 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby zásadně 

přehodnotily fiskální a makroekonomické 

rámce a umožnily tak dřívější debatu mezi 

zainteresovanými stranami s ohledem na 

ničivé nezamýšlené důsledky, které 

vyvolalo vynucené a urychlené sblížení 
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většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

mezi členskými státy eurozóny, na 

nezbytnost umožnit fungování 

mechanismů vlastní nápravy za účelem 

zmírnění makroekonomické nerovnováhy 

a na úlohu vnitrostátních parlamentů a 

sociálních partnerů při navrhování a 

provádění strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  451 

Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů, sociálních partnerů a v 

závislosti na rozdělení pravomocí v 

členských státech na úlohu regionů a 

měst při navrhování a provádění 

strukturálních reforem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  452 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 
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stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější a 

jednotnější debatu mezi zainteresovanými 

stranami s ohledem na to, že je zapotřebí 

dosáhnout většího sblížení mezi členskými 

státy eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  453 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami a 

sociálními partnery a jednání 

vnitrostátních parlamentů při navrhování a 

provádění strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  454 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby umožnily 

dřívější debatu mezi zainteresovanými 

stranami s ohledem na to, že je zapotřebí 

dosáhnout většího sblížení mezi členskými 

státy eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 
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s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  455 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu Evropského 

parlamentu a vnitrostátních parlamentů a 

sociálních partnerů při navrhování a 

provádění spravedlivých strukturálních 

reforem; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  456 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 
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stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění udržitelných a 

sociálně vyvážených strukturálních 

reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce a umožnily tak dřívější debatu mezi 

zainteresovanými stranami s ohledem na 

to, že je zapotřebí dosáhnout většího 

sblížení mezi členskými státy eurozóny, a 

na úlohu vnitrostátních parlamentů a 

sociálních partnerů, při odpovědnosti za 

strukturální reformy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 
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rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

rámce a evropské zájmy, kterým slouží, 

zejména v nápravné části Paktu o stabilitě a 

růstu, a umožnily tak dřívější debatu mezi 

zainteresovanými stranami s ohledem na 

to, že je zapotřebí dosáhnout většího 

sblížení mezi členskými státy eurozóny, a 

na úlohu vnitrostátních parlamentů a 

sociálních partnerů při navrhování a 

provádění strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů a sociálních partnerů při 

navrhování a provádění strukturálních 

reforem; 

15. vyzývá Komisi a Radu, aby lépe 

formulovaly fiskální a makroekonomické 

rámce, zejména v nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, a umožnily tak dřívější 

debatu mezi zainteresovanými stranami 

s ohledem na to, že je zapotřebí dosáhnout 

většího sblížení mezi členskými státy 

eurozóny, a na úlohu vnitrostátních 

parlamentů při navrhování a provádění 

strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. požaduje, aby vnitrostátní 

parlamenty hrály aktivnější úlohu při 
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vytváření národních programů reforem a 

programu sbližování a při provádění 

doporučení pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  461 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje, že na fiskálních a 

makroekonomických rámcích by se mělo 

pracovat také na regionální úrovni, neboť 

hospodářské rozdíly se zvýšily nejen mezi 

členskými státy, ale také v rámci těchto 

států, že za tímto účelem by měly být 

zpřístupněny komplexní regionální údaje 

v nominální hodnotě a v souladu s 

vnitrostátními údaji a že diskuse o 

stávajících nebo nově se objevujících 

regionálních rozdílech by měla být 

hlavním bodem přezkumu balíčku 6 + 2 

právních předpisů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15b. domnívá se, že je třeba věnovat více 

pozornosti způsobu, jakým je definováno, 

sledováno a měřeno sbližování nebo 

rozdíly mezi členskými státy a mezi 

regiony v eurozóně, jak z hospodářského, 

tak sociálního hlediska, a že by měla být 
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vypracována a zveřejněna pravidla pro 

aktualizaci těchto skutečností a výsledky 

zaznamenané na základě takto 

stanovených kritérií by měly být 

pravidelně zveřejňovány jako součást 

evropského semestru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  463 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna smysluplná 

ekonomická debata; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  464 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. poukazuje na význam ekonomické 

debaty na celosvětové úrovni, zejména co 

se týče konvergence v eurozóně;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  465 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány; navrhuje, aby 

doporučení pro jednotlivé země hrála 

klíčovou úlohu při rozhodování o 

přidělování finančních prostředků z 

Evropského fondu pro strategické 

investice; požaduje, aby se doporučení 

v rámci postupu při nadměrném schodku 

stala součástí doporučení pro jednotlivé 

země; 
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nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi roční analýzou růstu a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  467 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

celkové posouzení rozpočtové situace a 

vyhlídek v eurozóně jako celku stanovené 
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tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby se 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

v nařízení (EU) č. 473/2013 (čl. 7 odst. 4) 

musí být lépe vypracovány a lépe 

využívány, aby tak byla umožněna debata 

na celosvětové úrovni, zejména co se týče 

konvergence v eurozóně; navrhuje, aby 

celkové posouzení eurozóny bylo po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazné a aby bylo vydáno za účelem 

přijetí během jarního zasedání Rady a aby 

jej doprovázely pobídky s cílem podpořit 

jeho provádění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče problémů s 

rostoucí nezaměstnaností a chudobou 
v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny vyplývala z 

náležité debaty s Evropským parlamentem, 

požaduje, aby sankce stanovené v 

preventivní části v rámci postupu při 

nadměrném schodku nebo při 

makroekonomické nerovnováze nebyly 

uplatňovány na země nacházející se v 

obtížné hospodářské situaci; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby kvalita 

doporučení pro země eurozóny byla 

kontrolována při jejich předkládání a 

náležitě vyjednávána s členskými státy; je 

nezbytná řádná debata s Evropským 

parlamentem; požaduje, aby se doporučení 

v rámci postupu při nadměrném schodku 

stala součástí doporučení pro jednotlivé 

země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  470 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 
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úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

úrovni, zejména co se týče strukturálních 

nedostatků a nerovností v eurozóně a 

nárůstu nezaměstnanosti a sociálního 

vyloučení; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi roční analýzou růstu a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny nebyla 

povinná a předcházela jim náležitá debata 

v rámci vnitrostátních parlamentů a 

Evropského parlamentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  471 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu, 

doporučení pro země eurozóny a 

doporučení pro jednotlivé země musí být 

lépe prováděny a lépe využívány, aby tak 

byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby členské státy 

zajistily, že doporučení pro jednotlivé země 

budou projednána ve vnitrostátních 

parlamentech, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla 

předmětem náležité debaty v rámci 

Evropského parlamentu (vypouští se); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  472 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby tak 

byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány, aby lépe zohlednily 

zájmy eurozóny jako celku; navrhuje, aby 

doporučení pro jednotlivé země byla 

založena na lepší vyváženosti mezi roční 

analýzou růstu a postupem při 

makroekonomické nerovnováze; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti a koordinovanějším přístupu 

mezi roční analýzou růstu a postupem při 
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nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby se 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

makroekonomické nerovnováze, a dále 

navrhuje, aby postup vedoucí k přijetí 

doporučení pro země eurozóny byl po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

a vnitrostátními parlamenty závazný a 

doprovázely jej pobídky s cílem podpořit 

provádění těchto doporučení; požaduje, 

aby se doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země v rámci 

jednoho dokumentu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby se 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi roční analýzou růstu a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze a aby byla omezena na 

dosažení evropských cílů v oblasti správy 

ekonomických záležitostí; navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby se 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  475 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla po 

náležité debatě s Evropským parlamentem 
závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby se 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku stala součástí 

doporučení pro jednotlivé země; 

16. domnívá se, že roční analýzy růstu a 

doporučení pro země eurozóny musí být 

lépe vypracovány a lépe využívány, aby 

tak byla umožněna debata na celosvětové 

úrovni, zejména co se týče 

konkurenceschopnosti a konvergence 

v eurozóně; navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi těmito doporučeními a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze, a dále navrhuje, aby 

doporučení pro země eurozóny byla 

závazná a doprovázely je pobídky s cílem 

podpořit jejich provádění; požaduje, aby 

doporučení v rámci postupu při 

nadměrném schodku byla koordinována s 

doporučeními pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  476 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá členské státy, aby své 

vnitrostátní rozpočty zakládaly pouze na 

makroekonomických předpovědích, které 

vypracovala Komise v rámci evropského 

semestru; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  477 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. navrhuje, aby v souvislosti s 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze byly využity pomocné 

ukazatele týkající se regionálních rozdílů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  478 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. navrhuje, aby doporučení pro 

jednotlivé země byla založena na lepší 

vyváženosti mezi roční analýzou růstu a 

postupem při makroekonomické 

nerovnováze; požaduje, aby se doporučení 

v rámci postupu při nadměrném schodku 

stala součástí doporučení pro jednotlivé 

země a spojil se tak dohled nad fiskální 

situací s koordinací hospodářské politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  479 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 



 

PE549.458v01-00 50/161 AM\1052384CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyslovuje se pro posílení postupu 

rozpracování, následné kontroly a 

sledování, pokud jde o doporučení pro 

jednotlivé země; domnívá se, že Komise by 

měla výslovně určit doporučení, jejichž 

cílem je splnění aktualizovaných 

vnitrostátních cílů v rámci strategie EU 

2020; domnívá se, že v právních 

předpisech je zakotvena zásada, podle níž 

musí členské státy buď dodržovat soulad s 

těmito doporučeními, nebo podat 

vysvětlení („dodržuj nebo vysvětli“); 

vyzývá z tohoto hlediska členské státy, aby 

vysvětlily, jak mohou alternativní politická 

opatření pomoci dosáhnout měřitelným 

způsobem vnitrostátních cílů strategie EU 

2020, pokud doporučení nebudou 

dodržována; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  480 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. poukazuje na to, že hlavním 

nedostatkem současného rámce pro 

správu ekonomických záležitostí z 

hlediska vstupní legitimity je nedostatek 

skutečného zapojení Evropského 

parlamentu a vnitrostátních parlamentů 

do vymezování a monitorování 

doporučení pro fiskální a hospodářskou 

politiku; podporuje přijetí 

interinstitucionální dohody, která by 

zajistila posílenou úlohu vnitrostátních 

parlamentů, pokud jde o přijetí hlavních 

dokumentů týkajících se evropského 
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semestru (roční analýza růstu, zpráva 

mechanismu varování, doporučení pro 

jednotlivé země), a jejich aktivní úlohu při 

postupné kontrole; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že 

současná pravidla Paktu o stabilitě a 

růstu přidávají daňovému režimu 

strukturálních reforem flexibilitu, je třeba 

také věnovat soustavnější politickou 

pozornost schopnosti rámce pro správu 

ekonomických záležitostí monitorovat, 

podporovat a udržovat tyto strukturální 

reformy prováděné na vnitrostátní úrovni 

od fáze závazku až po provedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  482 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

vypouští se 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  483 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  484 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  485 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

17. trvá na tom, že současný rámec pro 

správu ekonomických záležitostí, zejména 

střednědobý cíl strukturálně vyváženého 

rozpočtu a pravidlo pro snižování dluhu, 

tzv. „pravidlo 1/20“, je hospodářsky, 

sociálně a politicky neudržitelný; žádá 
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proto Komisi, aby navrhla nezbytné změny 

a alternativy stávajících pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  486 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby uplatňovala stávající 

pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, s cílem zajistit, aby se 

míra zadlužení snížila na udržitelnou 

úroveň v souladu s Paktem o stabilitě a 

růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  487 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, dostatečné, nebo zda je 

třeba je znovu projednat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  488 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

17. domnívá se, že stávající pravidlo pro 

snižování dluhu, tzv. „pravidlo 1/20“, není 

pro mnohé z členských států proveditelné 

a mělo by tedy být zrušeno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  489 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby s ohledem na velmi 

pomalé tempo snižování celkového dluhu 

v eurozóně na úroveň nižší, než je 60% 

prahová hodnota požadovaná ve Smlouvě, 

prozkoumala, zda se tak děje z důvodu 

nedostatečného provádění stávajících 

právních předpisů a zda je stávající 

pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, stále postačující pro 

zajištění udržitelnosti veřejných financí a 

zda je třeba je znovu projednat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  490 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 
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„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a střízlivé ve 

vztahu k nominální míře růstu a snížení 

deficitu nad rámec stanovený v nové 

matici, která je zahrnuta v preventivní 

části paktu ve sdělení o flexibilitě, s 

ohledem na odpovědnost členských států, 

a zda je třeba znovu projednat koncepci 

týkající se jejího praktického provádění v 

dobách, kdy inflace zdaleka nedosahuje 

cíle ECB;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  491 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  492 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, účinné a zda je třeba je 

znovu projednat; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  493 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby prověřila, zda je 

stávající pravidlo pro snižování dluhu, tzv. 

„pravidlo 1/20“, udržitelné a zda je třeba 

je znovu projednat; 

17. žádá Komisi, aby přistoupila k 

důkladnému posouzení pravidla pro 

snižování dluhu, tzv. „pravidla 1/20“, s 

cílem nahradit jej dokonalejším pravidlem 

s lepším rámcem; požaduje v tomto 

ohledu, aby byl dluh způsobený v 

důsledku podpory finančního odvětví v 

kontextu krize odlišován od zbylého 

objemu dluhu; připomíná, že značná část 

dluhu vznikla v důsledku podpůrných 

opatření, která členské státy přijímaly pro 

bankovní odvětví od roku 2008; zastává 

názor, že tato část dluhu na objemu HDP 

by měla být snížena specifickými 

opatřeními, v jejichž rámci by mělo přispět 

finanční odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  494 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vybízí finanční výbory vnitrostátních 

parlamentů, aby před přijetím návrhů 

rozpočtů členských států systematicky 

zvaly evropské komisaře odpovědně za 

správu ekonomických záležitostí na 

veřejné debaty ve svých sněmovnách; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  495 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. připomíná, že snížení veřejných 

výdajů za účelem zvýšení primárního 

salda rozpočtu a snížení veřejného dluhu 

přispívá k pomalejšímu růstu z důvodu 

fiskálního multiplikátoru a ke snížení 

inflace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  496 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. žádá Komisi, aby přezkoumala 

nařízení (EU) č. 472/2013 s cílem vyvodit 

všechna potřebná poučení z trojky a jejího 

posledního vývoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  497 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. je znepokojen mírou zvýšení dluhu v 

zemích, jejichž míra zadlužení je již velmi 

vysoká; konstatuje, že to je v naprostém 

rozporu s pravidlem pro snižování dluhu, 
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tzv. „pravidlem 1/20“; žádá Komisi, aby 

vysvětlila, jak zamýšlí tento rozpor 

odstranit a v jakém časovém rámci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  498 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. připomíná, že hranice schodku ve 

výši 3 % byla zvolena tak, aby odrážela 

3% roční hospodářský růst, který v EU 

převládal v momentě prvního stanovení 

právního předpisu; klade si otázku, zda 

tato 3% hranice není v současnosti, kdy je 

růst trvale podstatně nižší, příliš vysoká; 

žádá Komisi, aby prozkoumala, zda 

výsledky konsolidace, které jsou někdy 

neznatelné, nemohou vyplývat z tohoto 

nesouladu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  499 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. žádá Komisi, aby přikročila k 

důkladnému posouzení střednědobého 

rozpočtového cíle uvedeného v rámci 

balíčku šesti právních předpisů s cílem 

nahradit jej dokonalejším pravidlem s 

lepším rámcem; zdůrazňuje, že vzhledem 

k tomu, že poměr dluhu vůči HDP se v 



 

AM\1052384CS.doc 59/161 PE549.458v01-00 

 CS 

poslední době sbližuje s poměrem 

průměrného schodku vůči nominálnímu 

HDP, není univerzální pravidlo vhodné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  500 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17b. požaduje, aby koncepce udržitelnosti 

dluhu byla revidována na základě 

přístupu zaměřeného na základní práva s 

cílem zabránit tomu, aby povinnost 

splácet dluh představovala překážku pro 

zajištění dostatečných minimálních zdrojů 

pro financování základních služeb a tedy 

pro plnění povinností týkajících se 

základních práv nebo před nimi měla 

přednost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  501 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17c. podporuje zejména uspořádání 

konference v podobě kongresu v rámci 

celé EU, která se bude týkat dluhu a 

budoucnosti eurozóny a jejímž cílem bude 

změna Smlouvy za účelem zlepšení 

demokratické odpovědnosti a prohloubení 

ekonomické integrace HMU; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  502 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17d. připomíná závěry své zprávy týkající 

se trojky, ve kterých žádá o řešení 

nezbytnosti odpustit dluh Řecku a vyřešit 

závažný odliv kapitálu z této země, a svou 

žádost o aktivaci rámce stanoveného pro 

nakládání se znehodnocenými aktivy z 

dřívější doby adresovanou Radě, tak aby 

došlo k prolomení bludného kruhu mezi 

vládami a bankami a ke zmírnění zátěže 

veřejného dluhu v Irsku, Řecku, 

Portugalsku a na Kypru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  503 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. vyzývá Komisi, aby analyzovala a 

projednala hospodářské výsledky 

možného sdílení státních dluhů se 

zvláštním odkazem na celkovou 

udržitelnost dluhu samotného; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  504 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou 

na třech pilířích (investice, fiskální 

pravidla a strukturální reformy), která 

byla představena v roční analýze růstu 

2015, učinila v rámci doporučení pro 

země eurozóny konkrétnější a aby svůj 

přístup posílila vybudováním čtvrtého 

pilíře, jenž by se týkal zdanění; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  505 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou 

na třech pilířích (investice, fiskální 

pravidla a strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. zdůrazňuje, že strategie Komise 

založená na třech pilířích (investice, 

fiskální pravidla a strukturální reformy), 

která byla představena v roční analýze 

růstu 2015, v podstatě představuje stejnou 

strategii, jež způsobila pokračující sociální 

a hospodářskou krizi; domnívá se, že 

Evropa naléhavě potřebuje novou 

strategii založenou na expanzivních 

politikách a na ambiciózní finanční 

reformě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  506 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější a aby svůj přístup posílila 

větším propojením těchto tří pilířů, 

především podmíněním využití finančních 

prostředků z Evropského fondu pro 

strategické investice dodržením souladu s 

fiskálními pravidly a provedením 

strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  507 

Michael Theurer 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální 

konsolidace a strukturální reformy), která 

byla představena v roční analýze růstu 

2015, učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější a aby svůj přístup posílila 

vybudováním čtvrtého pilíře, jenž by se 

týkal konkurencschopnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  508 

Esther de Lange 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé 

země konkrétnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  509 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  510 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 
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třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější a aby svůj přístup posílila 

vybudováním čtvrtého pilíře, jenž by se 

týkal zdanění, a to pomocí vypracování 

plánu fiskální konvergence ve spolupráci 

s Evropským parlamentem a s 

přihlédnutím k práci odvedené Zvláštním 

výborem pro daňová rozhodnutí a jiná 

opatření podobná svojí povahou nebo 

účinkem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  511 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější a aby svůj přístup posílila 

vybudováním čtvrtého pilíře, jenž by se 

týkal zdanění, přičemž zvláštní pozornost 

by se věnovala celoevropským daňovým 

únikům, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňové arbitráži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  512 

Jonás Fernández 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění, a pátého pilíře 

týkajícího se sociální Evropy; je nutné 

zejména dohodnout se na prioritním 

seznamu strukturálních reforem, které by 

znamenaly zlepšení životních podmínek 

pracovníků;  

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  513 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění a jehož součástí by byl 

mechanismus ročního monitorování 

vývoje v oblasti daňových podvodů a 

úniků, aktuálního stavu 

environmentálního zdanění a opatření 

zavedených na vnitrostátní i evropské 

úrovni s cílem řešit konkrétní doporučení 

pro jednotlivé země týkající se zlepšení 

spravedlnosti v oblasti daní; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  514 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější a aby zohlednila potřebu 

progresivního a společného přístupu ke 

zdanění;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  515 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila okamžitým vybudováním čtvrtého 

pilíře, jenž by se týkal zdanění; 

Or. hu 
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Pozměňovací návrh  516 

Maria João Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se zaměřil na celkovou poptávku, 

nerovnosti a zdanění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  517 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny konkrétnější a aby svůj přístup 

posílila vybudováním čtvrtého pilíře, jenž 

by se týkal zdanění; 

18. žádá Komisi, aby strategii založenou na 

třech pilířích (investice, fiskální pravidla a 

strukturální reformy), která byla 

představena v roční analýze růstu 2015, 

učinila v rámci doporučení pro země 

eurozóny a doporučení pro jednotlivé země 

konkrétnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  518 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. žádá Komisi, aby v roční analýze 

růstu předložila různé makroekonomické 

scénáře založené na rizicích v případě 

příznivého a nepříznivého odhadu vývoje, 

což by umožnilo určitou flexibilitu v 

pokynech, které analýza poskytuje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  519 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání 

roční analýzy růstu v co největší míře 

vycházela z široké škály vědeckých 

poznatků a zařadila do ní doporučení 

Evropského parlamentu, členských států a 

místních a regionálních vlád; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  520 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18c. žádá Komisi, aby v roční analýze 

růstu výslovně označila potenciální 

nežádoucí přeshraniční dopady hlavních 

opatření hospodářské politiky 

uplatňovaných na úrovni Unie 

a členských států; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  521 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že stěžejní iniciativa 

Evropy účinně využívající zdroje požaduje 

postupné ukončování daňových dotací, 

které mají nepříznivý vliv na životní 

prostředí; připomíná posouzení Komise, 

podle kterého existuje v politice velký 

prostor na přesun daňového zatížení z 

oblasti práce do oblasti 

environmentálních daní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  522 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. zdůrazňuje, že podle Komise 

představují dotace a externality v oblasti 

fosilních paliv a jaderné energie náklady 

ve výši 262 miliard EUR ročně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  523 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18c. zdůrazňuje, že podle Komise 

představují daně v oblasti práce 53 % 

celkových daňových příjmů eurozóny 

oproti 5,7 %, která plynou z 

environmentálních daní; poukazuje na to, 

že existuje velký prostor pro takovouto 

daňovou reformu příznivou pro životní 

prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  524 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18d. naléhavě proto požaduje, aby 

aktualizovaná strategie EU 2020 a 

doporučení pro jednotlivé země 

obsahovaly zvláštní cíle a referenční 

hodnoty pro monitorování postupného 

ukončování dotací, které narušují trh a 

mají nepříznivý vliv na životní prostředí, 

jež by mělo být provedeno nejpozději do 

roku 2020, a pro zvýšení podílu 

environmentálních daní v rámci 

celkových daňových příjmů do roku 2020 

alespoň o 5 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  525 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na 

úrovni EU; požaduje, aby uspořádání 

evropského rámce umožňovalo vytvoření 

nezávislé analýzy ekonomického hlediska, 

která by se stala základem náležité 

politické diskuze mezi zainteresovanými 

stranami; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  526 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na 

úrovni EU; požaduje, aby uspořádání 

evropského rámce umožňovalo vytvoření 

nezávislé analýzy ekonomického hlediska, 

která by se stala základem náležité 

politické diskuze mezi zainteresovanými 

stranami; 

19. uznává, že je zapotřebí, aby se 

základem náležité politické diskuse mezi 

zúčastněnými stranami stala nezávislá 

analýza ekonomického hlediska; naléhavě 

požaduje další rozvoj oddělení hlavního 

ekonomického analytika v rámci Komise, 

který zajišťuje dodatečné a nezávislé 

posouzení uvnitř Komise týkající se všech 

opatření v oblasti správy ekonomických 

záležitostí, doporučuje zvýšit jeho kapacitu 

a oficiálně jej přiřadit místopředsedovi 

odpovědnému za euro a sociální dialog; 

požaduje, aby hlavnímu ekonomickému 

analytikovi byly všechny příslušné 

dokumenty předávány včas a mohl tak 

plnit své úkoly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  527 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

připomíná, že nezávislé orgány, které mají 

posuzovat účinné a včasné monitorování 

souladu s pravidly, byly zřízeny směrnicí 

Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 

o požadavcích na rozpočtové rámce 

členských států; domnívá se, že nezávislá 

analýza je zapotřebí také na úrovni EU; 

připomíná, že v reakci na požadavky 

nezávislého dohledu nad rostoucími 

pravomocemi volného uvážení Komise 

zakotvenými v balíčku šesti a dvou 

právních předpisů byl navržen nezávislý 

hlavní ekonomický analytik Komise 

(rozhodnutí předsedy Evropské komise ze 

dne 28. října 2011); je přesvědčen, že 

vnitrostátní nezávislé orgány by měly 

pracovat v rámci sítě pod vedením 

hlavního ekonomického analytika s cílem 

monitorovat spravedlivé a transparentní 

provádění rámce pravidel EU; požaduje, 

aby toto monitorování bylo veřejné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  528 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 
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EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické 

diskuze mezi zainteresovanými stranami; 

EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  529 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na 

úrovni EU; požaduje, aby uspořádání 

evropského rámce umožňovalo vytvoření 

nezávislé analýzy ekonomického hlediska, 

která by se stala základem náležité 

politické diskuze mezi zainteresovanými 

stranami; 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady mohou hrát užitečnou roli ve Francii, 

Řecku, Itálii a některých dalších 

evropských zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  530 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické 

diskuze mezi zainteresovanými stranami; 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; vybízí k tomu, aby uspořádání 

evropského rámce umožňovalo vytvoření 

nezávislé analýzy celkové skladby 

makroekonomických politik v eurozóně a 

její rozčlenění podle zemí, která by byla 

doplňkem základu pro debatu a pro 

stanovení existence „neobvyklých 
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událostí“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  531 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé a 

pluralitní analýzy ekonomických hledisek, 

která by se stala základem dobře 

informované a náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

zdůrazňuje, že tato síť by měla prosazovat 

možnou rozmanitost, aby se zabránilo 

skupinovému myšlení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  532 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomického hlediska, která by 

se stala základem náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

19. je přesvědčen, že vnitrostátní fiskální 

rady by mohly hrát užitečnou roli na úrovni 

EU; požaduje, aby uspořádání evropského 

rámce umožňovalo vytvoření nezávislé 

analýzy ekonomických hledisek, která by 

se stala základem náležité politické diskuze 

mezi zainteresovanými stranami; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  533 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. navrhuje, že tato fiskální rada 

vedená hlavním ekonomickým analytikem 

by mohla zajišťovat objektivní, nezávislé a 

transparentní analýzy pro Komisi, Radu i 

Parlament; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  534 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje, že velké přebytky ve 

středu eurozóny, především v Německu, 

nesmí být považovány za méně 

znepokojivé než vysoké schodky v jejích 

okrajových oblastech; připomíná, že 

nahromadění současných neudržitelných 

schodků a přebytků běžných účtů bylo 

podníceno zřízením měnové unie; trvá 

proto na tom, že odpovědnost za 

makroekonomickou nerovnováhu je třeba 

považovat za společnou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  535 

Paul Tang 
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Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. požaduje harmonizaci 

hospodářských předpokladů při 

sestavování vnitrostátních rozpočtů a 

společné posouzení evropské a 

vnitrostátní hospodářské situace a větší 

jednotnost při předkládání veřejných 

účetnictví za účelem usnadnění jejich 

srovnání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  536 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  537 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je hlavním 

nástrojem, který zabrání krizím v 
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schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

budoucnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  538 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. připomíná, že makroekonomický 

dohled slouží k určení zemí, které v 

budoucnosti pravděpodobně zasáhne 

krize, a že postup při makroekonomické 

nerovnováze má sloužit k zabránění 

vzniku krizí pomocí zahájení nezbytných 

strukturálních reforem v okamžiku, kdy je 

stále snadné je provést, nikoli tehdy, kdy 

země čelí vážným problémům; uznává, že 
země, které mají větší prostor k jednání, 

začaly tento přístup využívat; připomíná, 

že v otevřené ekonomice je analýza 

bilaterálních obchodních bilancí 

zbytečným postupem; domnívá se, že 

obchodní přebytky vznikají zejména v 

důsledku činnosti soukromých firem, 

zatímco trvalé obchodní schodky lze 

obecně napravit vládním opatřením; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  539 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 20. je přesvědčen, že postup při 
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makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

makroekonomické nerovnováze musí 

dostatečně zohlednit skutečnost, že 

současné přebytky běžného účtu 

nepředstavují stejně velké riziko jako 

schodky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  540 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat objektivním způsobem k 

posouzení vývoje makroekonomických 

proměnných v členských státech EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  541 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat mnohem vyváženěji mezi 

zeměmi se schodkem a zeměmi 

s přebytkem; vyzývá Komisi, aby zvláště 

rozhodně sledovala případy současné 

nerovnováhy běžného účtu s cílem 

zabránit zvýšení hospodářských rozdílů v 

rámci eurozóny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  542 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, 

zdůrazňuje, že postup by měl být určen 

především pro země, které mají větší 

prostor k jednání, přičemž je třeba zejména 

požádat Německo a všechny země s 

nadměrným přebytkem, aby přestaly 

používat nečestné a škodlivé konkurenční 

postupy založené na vnitřní devalvaci, 

jako je omezení mezd, a podpořily domácí 

poptávku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  543 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat účinněji, zejména s ohledem na 

posílení konkurenceschopnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  544 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat účinněji, zejména s ohledem na 

posílení konkurenceschopnosti a lepší 

zohlednění eurozóny jako celku, včetně 

šíření všech vedlejších účinků 

vnitrostátních politik, pomocí srovnávcích 

přehledů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  545 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; 

20. je přesvědčen, že postup při 

makroekonomické nerovnováze je nutno 

využívat vyváženěji mezi zeměmi se 

schodkem a zeměmi s přebytkem, tak aby 

zahrnoval i země, které mají větší prostor 

k jednání; naléhavě požaduje, aby Komise 

provedla revizi postupu při 

makroekonomické nerovnováze s cílem 

svědomitě nalézt zcela souměrné 

odůvodnění současné nerovnováhy 

běžného účtu v rámci tohoto postupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  546 

Ivana Maletić 
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Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. připomíná poslední Hloubkové 

přezkumy a zprávy o jednotlivých zemích 

(zveřejněné dne 26. února 2015), podle 

nichž řada členských států spadá do 

kategorie nadměrné nerovnováhy 

(kategorie 5) a nerovnováhy (kategorie 4) 

a požaduje, aby byla přijata rozhodná 

politická opatření, která tyto nerovnováhy 

odstraní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  547 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje škodlivý dopad obrácené 

věkové pyramidy na důchodový systém a 

následnou potřebu členských států, které 

zasáhla demografická změna, dosahovat 

po dlouhou dobu značných obchodních 

přebytků, aby si v budoucnu mohly dovolit 

vyplácet důchody v dostatečné výši; žádá 

Komisi, aby vysvětlila, jak toto zohlední ve 

svém postupu makroekonomického 

dohledu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  548 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. žádá Komisi, aby navrhla zvláštní 

politická opatření, nástroje a procesní 

kroky, které povedou ke zlepšení velmi 

nevyvážené povahy „obnovování 

rovnováhy, kdy slabá domácí poptávka ve 

věřitelských zemích udržuje trvale vysoké 

přebytky běžného účtu“ (Zpráva 

mechanismu varování týkající se postupu 

při makroekonomické nerovnováze, 

listopad 2014, s. 2); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  549 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. domnívá se, že v eurozóně krize 

odhalila, že bez hlavního 

makroekonomického nástroje na 

vnitrostátní úrovni (směnný kurz, měnová 

politka více či méně fiskální politika) 

mohla být vnitřní devalvace jediným 

řešením a že si zasluhuje vyrovnání na 

úrovni eurozóny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  550 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. domnívá se, že by mělo být provedeno 

posouzení sociálních dopadů, pokud jde o 
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dlouhodobý vliv vnitřní devalvace 

uplatňované od roku 2008 na evropské 

národy, zejména na kategorie osob s 

nižším příjmem a chudých osob, a že toto 

posouzení by mělo být doplněno návrhy 

možných nápravných opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  551 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. požaduje, aby byla každé třetí čtvrtletí 

před přijetím vnitrostátních rozpočtů 

členských států uspořádána veřejná 

schůze ministrů financí členských států a 

Hospodářského a měnového výboru 

Evropského parlamentu; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  552 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. požaduje, aby byl srovnávací přehled 

makroekonomické nerovnováhy doplněn 

o sociální ukazatele, které by měly mít 

stejnou váhu jako zbytek ukazatelů 

postupu při makroekonomické 

nerovnováze; zastává názor, že tyto 

ukazatele musí být schopny aktivovat 

nápravné opatření a nikoli jen 

monitorovat celkovou sociálně-
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hospodářskou situaci; trvá na tom, že 

nadměrná nezaměstnanost, nerovnost a 

chudoba jsou pro eurozónu také hrozivou 

nerovnováhou; připomíná své opakované 

žádosti o přijetí ukazatelů účinného 

využívání zdrojů, ukazatelů jednotkových 

kapitálových nákladů a dalších ukazatelů 

příslušných k monitorování pokroku při 

plnění aktualizovaných cílů strategie EU 

2020, včetně ukazatelů souvisejících s 

nenákladovou konkurenceschopností v 

oblastech, jako je výzkum a vývoj, 

vzdělávání a odborná příprava; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  553 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. poukazuje na to, že ukazatel 

účinného využívání zdrojů, který je třeba 

začlenit do srovnávacího přehledu 

makroekonomické nerovnováhy, by měl 

především usnadnit monitorování 

pokroku dosaženého v oblasti oddělování 

ekonomického růstu od využívání 

přírodních zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  554 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 c (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20c. zastává názor, že srovnávací přehled 

makroekonomické nerovnováhy by měl 

být předložen k řádné demokratické 

kontrole provedené spoluzákonodárci EU, 

což znamená, že rámec postupu při 

makroekonomické nerovnováze by měl být 

přezkoumán alespoň v souladu s postojem 

Evropského parlamentu přijatým před 

jednáními o balíčku šesti právních 

předpisů, který stanovil přijetí 

srovnávacího přehledu makroekonomické 

nerovnováhy prostřednictvím aktu v 

přenesené pravomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  555 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  556 

Siegfried Mureșan 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  557 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  558 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

21. bere na vědomí práci Komise, pokud 

jde o výklad flexibility v rámci pravidel 
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nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

týkajících se Paktu o stabilitě a růstu, a její 

vyvážený přístup k investicím; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  559 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména položením důrazu na včasné 

odhalení a nápravu možných nadměrných 

schodků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  560 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu za 

účelem zabránit odchýlení se od 

střednědobých rozpočtových cílů nebo od 

postupu k nápravě schodku; 
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k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  561 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu se 

strategií na posílení růstu, snížení 

nezaměstnanosti a řešení chudoby a 

sociálního vyloučení; pro posouzení 

fiskální odpovědnosti země považuje 

kvalitativní referenční hodnoty za 

vhodnější než kvantitativní referenční 

hodnoty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  562 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  563 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 

způsoby, jak lépe sladit preventivní a 

nápravnou část Paktu o stabilitě a růstu, 

zejména pokud jde o investice umožňující 

dočasné odchýlení se od střednědobých 

rozpočtových cílů nebo od postupu 

k nápravě schodku, a to s ohledem na 

existující bezpečnostní rozpětí v rámci 

preventivní části; 

21. podporuje přístup Komise, který je v 

souladu s balíčkem šesti právních 

předpisů a jenž spočívá v jasném odlišení 
preventivní a nápravné části Paktu o 

stabilitě a růstu, zejména pokud jde o 

investice umožňující dočasné odchýlení se 

od střednědobých rozpočtových cílů nebo 

od postupu k nápravě schodku, a to 

s ohledem na existující bezpečnostní 

rozpětí v rámci preventivní části, přičemž 

je třeba vzít v úvahu, že země, kterých se 

týká preventivní část, mají větší prostor k 

jednání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  564 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

vypouští se 

Or. en 

 



 

PE549.458v01-00 90/161 AM\1052384CS.doc 

CS 

Pozměňovací návrh  565 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku nadále analyzovala 

veškeré náležité faktory včetně reálného 

růstu a inflace; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  566 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby přísně posoudila 

hospodářskou situaci v členských státech 

podléhajících postupu při nadměrném 

schodku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  567 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 



 

AM\1052384CS.doc 91/161 PE549.458v01-00 

 CS 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

státech zohlednila veškeré náležité faktory 

včetně reálného růstu, dlouhodobých 

veřejných investic a spravedlnosti a 

demokratické odpovědnosti veřejných 

výdajů a daňového systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  568 

Thomas Mann 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby ve své analýze při 

hodnocení hospodářské a fiskální situace 

v členských státech podléhajících postupu 

při nadměrném schodku zvážila veškeré 

zásadní faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  569 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu, 

inflace a nezaměstnanosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  570 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku analyzovala veškeré 

důležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  571 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace; 

22. žádá Komisi, aby při hodnocení 

hospodářské a fiskální situace v členských 

státech podléhajících postupu při 

nadměrném schodku zohlednila veškeré 

náležité faktory včetně reálného růstu a 

inflace a míry nezaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  572 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým vypouští se 
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způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány 

účinné kroky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  573 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány 

účinné kroky; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  574 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány 

účinné kroky; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  575 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány 

účinné kroky; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  576 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány účinné 

kroky; 

23. je znepokojen skutečností, že některým 

členským státům hrozí riziko porušení 

pravidel postupu při nadměrném 

schodku; poukazuje na to, že členské státy 

by pomocí strukturálních reforem měly do 

konce roku 2015 snížit své rozpočtové 

schodky na tři procenta HDP; trvá na 

důsledném a důkladném výkladu opatření 

přijímaných v rámci postupu při 

nadměrném schodku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  577 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány 

účinné kroky; 

23. zdůrazňuje, že posouzení všech 

náležitých faktorů v rámci preventivní a 

nápravné části provedené Komisí klade 

důraz zejména na sociální a 

makroekonomické ukazatele; trvá na tom, 

že je třeba, aby posouzení rozpočtové 
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situace vycházelo z kvalitativních 

ukazatelů, jako je spravedlnost, účinnost a 

demokratická odpovědnost veřejných 

výdajů i daňového systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  578 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. trvá na tom, že je třeba vyjasnit, jakým 

způsobem jsou v rámci postupu při 

nadměrném schodku zohledňovány účinné 

kroky; 

23. domnívá se, že způsob jakým jsou v 

rámci postupu při nadměrném schodku 

zohledňovány účinné kroky, by měl být 

založen na jasných, číselných a 

měřitelných kritériích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  579 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na 

strukturální schodky od reformy Paktu o 

stabilitě a růstu v roce 2005 společně se 

zavedením výdajového pravidla při 

reformě v roce 2011 vytváří prostor pro 

provádění Paktu o stabilitě a růstu podle 

vlastního uvážení, neboť výpočet 

potenciálního růstu, na němž je založeno 

posuzování strukturálního schodku, bývá 

spolu s výdajovým pravidlem předmětem 

řady zpochybnitelných předpokladů a 

mezi podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

vypouští se 
 



 

PE549.458v01-00 96/161 AM\1052384CS.doc 

CS 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  580 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na 

strukturální schodky od reformy Paktu o 

stabilitě a růstu v roce 2005 společně se 

zavedením výdajového pravidla při 

reformě v roce 2011 vytváří prostor pro 

provádění Paktu o stabilitě a růstu podle 

vlastního uvážení, neboť výpočet 

potenciálního růstu, na němž je založeno 

posuzování strukturálního schodku, bývá 

spolu s výdajovým pravidlem předmětem 

řady zpochybnitelných předpokladů a 

mezi podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  581 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 
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výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 a koncepce mezery výstupu, kterou 

je velmi obtížné správně kvantifikovat, 
vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení; 

obává se, že výpočet potenciálního růstu, 

na němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a může si 

mezi podzimní a jarní prognózou vynutit 

několikanásobnou podstatnou revizi ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  582 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, byl spolu 

s výdajovým pravidlem mezi podzimní a 

jarní prognózou Komise předmětem 

podstatných revizí, což vedlo k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  583 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

24. poukazuje na to, že zaměření na 

strukturální schodky od reformy Paktu o 

stabilitě a růstu v roce 2005 společně se 

zavedením výdajového pravidla při 

reformě v roce 2011 vytváří prostor pro 

provádění Paktu o stabilitě a růstu podle 

vlastního uvážení, neboť výpočet 

potenciálního růstu, na němž je založeno 

posuzování strukturálního schodku, bývá 

spolu s výdajovým pravidlem předmětem 

řady zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

zdůrazňuje, že v zájmu lepší 

plánovatelnosti by tyto rozdíly měly být 

odstraněny; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  584 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na 

strukturální schodky od reformy Paktu o 

stabilitě a růstu v roce 2005 společně se 

zavedením výdajového pravidla při 

reformě v roce 2011 vytváří prostor pro 

provádění Paktu o stabilitě a růstu podle 

24. konstatuje, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vedlo k narušení provádění Paktu o 

stabilitě a růstu, neboť výpočty 
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vlastního uvážení, neboť výpočet 

potenciálního růstu, na němž je založeno 

posuzování strukturálního schodku, bývá 

spolu s výdajovým pravidlem předmětem 

řady zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

potenciálního růstu, mezery výstupu a 

základy posuzování strukturálního schodku 

jsou předmětem řady zpochybnitelných 

předpokladů a mezi podzimní a jarní 

prognózou prochází několikanásobnou 

podstatnou revizí ze strany Komise, což 

vede k různým výpočtům a lišícím se 

posouzením provádění Paktu o stabilitě a 

růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  585 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vede k nejistotě, složitosti a vytváří 

prostor pro provádění Paktu o stabilitě a 

růstu podle vlastního uvážení, neboť 

výpočet potenciálního růstu, na němž je 

založeno posuzování strukturálního 

schodku, bývá spolu s výdajovým 

pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  586 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu a 

možného výstupu, na němž je založeno 

posuzování strukturálního schodku, bývá 

spolu s výdajovým pravidlem předmětem 

řady zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  587 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu podle vlastního uvážení, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 

24. trvá na tom, že zaměření na strukturální 

schodky od reformy Paktu o stabilitě a 

růstu v roce 2005 společně se zavedením 

výdajového pravidla při reformě v roce 

2011 vytváří prostor pro větší flexibilitu 

při provádění Paktu o stabilitě a růstu, 

neboť výpočet potenciálního růstu, na 

němž je založeno posuzování 

strukturálního schodku, bývá spolu 

s výdajovým pravidlem předmětem řady 

zpochybnitelných předpokladů a mezi 

podzimní a jarní prognózou prochází 

několikanásobnou podstatnou revizí ze 

strany Komise, což vede k různým 



 

AM\1052384CS.doc 101/161 PE549.458v01-00 

 CS 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

výpočtům a lišícím se posouzením 

provádění Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  588 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. podotýká, že výpočet strukturálního 

schodku nebo strukturálního 

rozpočtového salda je předmětem 

značných časových prodlev a oslabují jej 

velké spory o definice a měření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  589 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. bere na vědomí skutečnost, že sdělení 

Komise o flexibilitě trvá na úloze mezery 

výstupu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  590 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby 

předložila legislativní návrh na kodifikaci 

koncepce „strukturálního salda“ v 

právních předpisech, podporuje zejména 

kompletnější definici této koncepce 

zohledňující obecnější teoretické pozadí, 

která by měla mimo jiné zahrnovat úzce 

propojené úlohy finančního cyklu a 

hospodářského cyklu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  591 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. připomíná Komisi, že dosud 

neprovedla několik požadavků na 

monitorování uvedených v nařízení (EU) 

č. 473/2013 týkajících se mimo jiné 

odhadu multiplikačních účinků u 

jednotlivých zemí a uvedení toho, jak 

reformy a opatření napomáhají dosažení 

cílů stanovených ve strategii Unie pro růst 

a pracovní místa; vyzývá Komisi, aby 

jednala v souladu s článkem 265 Smlouvy 

a splnila výše uvedené právní závazky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  592 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  593 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  594 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení vypouští se 
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fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  595 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  596 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států zohlednila 

pouze fiskální opatření a strukturální 

reformy, které jsou skutečně prováděny v 

praxi; 
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potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  597 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států dbala na 

možné nesrovnalosti mezi dohodnutým 

fiskálním úsilím a skutečně dosaženým 

fiskálním dopadem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  598 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi 

dohodnutými fiskálními opatřeními a 

fiskálními číselnými údaji vycházejícími 

z odhadu potenciálního růstu HDP, mezer 

výstupu a strukturálního schodku, které 

by mohly v pozdější fázi vést k nečekaným 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší posouzení dopadu 

dohodnutých fiskálních opatření na růst 

HDP a vycházela při tom ze zkušenosti 

stále optimistických předpovědí pro země 

zapojené do ozdravného programu a z 

debaty o fiskálním multiplikátoru; 
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radikálním změnám;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  599 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu 

a strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států založila 

svou analýzu na skutečných a 

prokázaných údajích a požadovaná 

opatření případně přizpůsobila; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  600 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi 

dohodnutými fiskálními opatřeními a 

fiskálními číselnými údaji vycházejícími 

z odhadu potenciálního růstu HDP, mezer 

výstupu a strukturálního schodku, které by 

mohly v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi 

dohodnutými fiskálními opatřeními a 

reformami a fiskálními číselnými údaji 

vycházejícími z odhadu potenciálního růstu 

HDP, mezer výstupu a strukturálního 

schodku, které by mohly v pozdější fázi 

vést k nečekaným radikálním změnám; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  601 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi dohodnutými 

fiskálními opatřeními a fiskálními 

číselnými údaji vycházejícími z odhadu 

potenciálního růstu HDP, mezer výstupu a 

strukturálního schodku, které by mohly 

v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států zvážila 

možné dopady dohodnutých fiskálních 

opatření a fiskální číselné údaje 

vycházející z odhadu potenciálního růstu 

HDP, mezer výstupu a strukturálního 

schodku, které by mohly v pozdější fázi 

vést k nečekaným radikálním změnám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  602 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi 

dohodnutými fiskálními opatřeními a 

fiskálními číselnými údaji vycházejícími 

z odhadu potenciálního růstu HDP, mezer 

výstupu a strukturálního schodku, které by 

mohly v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; 

25. žádá Komisi, aby při hodnocení 

fiskální situace členských států brala 

v potaz lepší vyváženost mezi 

dohodnutými fiskálními opatřeními a 

fiskálními číselnými údaji vycházejícími 

z odhadu potenciálního růstu HDP, mezer 

výstupu a strukturálního schodku, které by 

mohly v pozdější fázi vést k nečekaným 

radikálním změnám; vyzývá Komisi, aby 

při hledání této lepší vyváženosti usilovala 

o předvídatelnou a důslednou tvorbu 

politiky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  603 

Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi, aby na akademických 

fórech zahájila veřejnou debatu o metodě 

používané k odhadu možného růstu HDP 

a strukturálního rozpočtového salda a o 

užitečnosti, spolehlivosti a důsledcích 

těchto odhadů pro provádění Paktu o 

stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  604 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. domnívá se, že důvěryhodnost rámce 

pro správu ekonomických záležitostí se 

opírá o transparentní uplatňování 

pravidel; vyzývá Komisi, aby zveřejnila 

zprávy svého nezávislého hlavního 

ekonomického analytika ověřující 

důsledné provádění pravidel; vyzývá 

hlavního ekonomického analytika 

Komise, aby Evropskému parlamentu 

předložil své posouzení týkající se 

důsledného provádění pravidel; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  605 

Esther de Lange 
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Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Demokratická odpovědnost a budoucí 

úkoly při prohlubování správy 

ekonomických záležitostí 

Demokratická odpovědnost a budoucí 

úkoly při zlepšování správy ekonomických 

záležitostí 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  606 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím; 

26. je přesvědčen, že je velice zapotřebí 

snížit složitost, zvýšit vnitrostátní 

odpovědnost a transparentnost; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  607 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; 
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k pravidlům již existujícím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  608 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice a 

naléhavě zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

transparentnost, odpovědnost zemí a 

demokratickou odpovědnost; je 

přesvědčen, že vybudování odolné 

hospodářské a měnové unie, která zajistí 

udržitelnou obnovu a zároveň se vyrovná 

s nevyhnutelnými politickými problémy, 
nelze dosáhnout bez trvalých 

vnitrostátních vstupů a zapojení 

Parlamentu ve všech fázích evropského 

semestru – a zejména co se týče 

vnitrostátní odpovědnosti za závazky 

strukturální reformy; ; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  609 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

26. je přesvědčen, že hlubší ekonomická 

integrace vyžaduje menší složitost, větší 

odpovědnost a vyšší transparentnost ve 

správě ekonomických záležitostí; 
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doplnění nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  610 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost a transparentnost; je 

přesvědčen, že budoucí hlubší integrace 

nelze dosáhnout bez doplnění nové úrovně 

pravidel k pravidlům již existujícím; místo 

toho se domnívá, že stávající pravidla 

musí být uplatňována účinněji; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  611 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že je 

obtížné dosáhnout hlubší integrace 

doplněním nových úrovní pravidel k 

pravidlům již existujícím; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  612 

Elisa Ferreira 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout pouhým 

doplněním nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  613 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout 

doplněním nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím a že zlepšení 

může vycházet pouze z orgánů, které jsou 

demokraticky odpovědné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  614 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 
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Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout 

doplněním nové úrovně pravidel 

k pravidlům již existujícím nebo uložením 

hospodářských politik zvoleným 

vnitrostátním vládám či parlamentům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  615 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; 

26. je přesvědčen, že ve správě 

ekonomických záležitostí je velice 

zapotřebí snížit složitost a zvýšit 

odpovědnost, transparentnost a 

demokratičnost; je přesvědčen, že budoucí 

hlubší integrace nelze dosáhnout bez 

doplnění nové úrovně pravidel k pravidlům 

již existujícím; dále zdůrazňuje, že správa 

ekonomických záležitostí by měla být 

uvedena do souladu s vnitrostátními 

rozpočty a kalendářem tvorby politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  616 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 
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Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. je toho názoru, že decentralizovanější 

rámec fiskální správy neoslabí řádné 

fungování HMU, pokud členské státy 

převezmou plnou odpovědnost za jeho 

pravidla a orgány EU budou schopny 

zajistit dodržování souladu s rámcem 

fiskálního dohledu, přičemž zahrnou 

insolvenci státu jako případnou a 

spolehlivou krajní možnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  617 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. je toho názoru, že provedení a účinné 

prosazování současného rámce pro 

správu ekonomických záležitostí je pro 

HMU nejlepším způsobem, jak pokročit 

vpřed: zdůrazňuje, že je třeba politická 

odpovědnost za společná pravidla a 

nástroj jak na úrovni EU, tak na 

vnitrostátní úrovni, což obnáší silnější 

závazek vnitrostátních parlamentů a vlád 

provést strukturální reformy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  618 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. domnívá se, že v oblasti HMU je 

parlamentní kontrola rozdělena mezi 

vnitrostátní a evropskou úroveň, a trvá na 

tom, že odpovědnost je třeba přijmout na 

úrovni, na které jsou přijímána nebo 

prováděna rozhodnutí, přičemž 

vnitrostátní parlamenty dohlížejí na 

vnitrostátní vlády a Evropský parlament 

na evropskou výkonnou moc; jde o jediný 

způsob, jakým lze zajistit požadovanou 

zvýšenou odpovědnost za rozhodování; 

domnívá se, že tuto zvýšenou legitimitu je 

možné zajistit tím, že vnitrostátní 

parlamenty přijmou národní programy 

reforem a případně konvergenční 

partnerství a Evropský parlament přijme 

evropské politické směry podrobně 

popsané v roční analýze růstu; 

zdůrazňuje, že taková spolupráce by 

neměla být považována za vytvoření 

nového smíšeného parlamentního orgánu, 

který by byl neefektivní a 

z demokratického a ústavního hlediska i 

neúčinný; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  619 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26b. domnívá se, že ve střednědobém 

výhledu bude nutné pod záštitou 

Evropského parlamentu zřídit parlament 

pro eurozónu pro členské státy eurozóny, 

zejména za účelem zajištění požadované 

odpovědnosti za Evropský mechanismus 

stability, s náležitými a začleňujícími 

mechanismy pro členské státy, které jsou 
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zavázány k připojení se; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  620 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  621 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí by měl být ve střednědobém 

výhledu opětovně posouzen s cílem 

analyzovat, zda současný rámec přinesl 

požadované výsledky, a stanovit 

harmonogram pro návrat k zásadě 

doložky „no bail-out“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  622 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že EU i eurozóně musí být umožněno plnit 

úkoly konvergence, trvalých investic a 

jistoty; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  623 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly objevující se v 

důsledku krize, podporující růst, zvyšující 

zaměstnanost, podporující dlouhodobé 

investice a zlepšující životní podmínky 

občanů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  624 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 
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Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit, aby 

bylo EU i eurozóně umožněno plnit úkoly 

růstu, hospodářské konvergence, trvalých 

investic, vytváření pracovních míst a 

jistoty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  625 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu zjednodušit, 

lépe prosazovat a případně dokončit, aby 

bylo EU i eurozóně umožněno plnit úkoly 

konvergence, trvalých investic a jistoty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  626 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 
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záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu dokončit, aby 

bylo EU i eurozóně umožněno plnit úkoly 

konvergence, konkurenceschopnosti a 

řádného hospodaření s veřejnými 

financemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  627 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno napravit a dokončit, aby 

bylo EU i eurozóně umožněno plnit úkoly 

konvergence, plné zaměstnanosti a 

trvalých investic a jistoty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  628 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu napravit a 

dokončit, aby bylo EU i eurozóně 

umožněno plnit úkoly konvergence, 

trvalých investic a jistoty; 

27. uznává, vzhledem k současné situaci, 

že rámec pro správu ekonomických 

záležitostí je nutno jak ve střednědobém, 

tak v dlouhodobém výhledu dokončit, aby 

bylo EU i eurozóně umožněno plnit úkoly 

konvergence, konkurenceschopnosti, 

investic orientovaných na budoucnost a 

řádného hospodaření s veřejnými 
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financemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  629 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyjadřuje politování nad tím, že EP z 

právního hlediska ani konkrétně 

nepřispívá více podněty v hlavních 

okamžicích evropského semestru, zejména 

pokud jde o roční analýzu růstu, celkové 

posouzení rozpočtové situace a výhledů v 

eurozóně a doporučení pro jednotlivé 

země; na pozadí této skutečnosti 

zdůrazňuje, že narůstá pocit dvojího 

demokratického deficitu v rámci pro 

správu ekonomických záležitostí Unie, jak 

na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  630 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27b. zdůrazňuje proto, že větší zapojení 

Evropského parlamentu do postupů 

ekonomické správy je nezbytnou 

podmínkou zvýšení demokratické 

legitimity správního rámce a podpory 

debaty o makroekonomické situaci EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  631 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  632 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  633 

Bernd Lucke 
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Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  634 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  635 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 28. vyzývá k tomu, aby se konvergenční 
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směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

zásady obsahující čtyři až pět cílených 

priorit a platné po dobu pěti let staly 

předmětem postupu spolurozhodování, což 

by mělo být zavedeno při další změně 

Smlouvy; navrhuje pověřit svého 

předsedu, aby je předložil na zasedání 

Evropské rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  636 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

28. vyzývá k tomu, aby se roční analýza 

růstu stala předmětem oficiálnějšího 

zapojení Parlamentu na základě postupu 

souhlasu; pověřuje svého předsedu, aby na 

základě usnesení přijatého na plenárním 

zasedání zastoupil Parlament na jarním 

zasedání Evropské rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  637 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

28. vyzývá k tomu, aby se roční analýza 

růstu přejmenovala na roční hlavní směry 

pro udržitelný růst a stala se předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 
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jarním zasedání Evropské rady; pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  638 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy; 

pověřuje svého předsedu, aby roční hlavní 

směry pro udržitelný růst ve znění 

pozměněném Parlamentem předložil na 

jarním zasedání Evropské rady; 

28. vyzývá k tomu, aby se roční hlavní 

směry pro udržitelný růst staly předmětem 

postupu spolurozhodování, což by mělo 

být zavedeno při další změně Smlouvy, a 

než se tak stane, měly by být předmětem 

interinstitucionální dohody; pověřuje 

svého předsedu, aby roční hlavní směry pro 

udržitelný růst ve znění pozměněném 

Parlamentem předložil na jarním zasedání 

Evropské rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  639 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni 

EU; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  640 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni EU; 

29. připomíná, že část právních předpisů 

zavedená v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádá 

demokratickou odpovědnost na úrovni EU, 

neboť u této části je demokratická 

odpovědnost omezena na vnitrostátní 

úroveň; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  641 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni 

EU; 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize byly založeny na 

mezivládních dohodách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  642 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že právní předpisy 29. připomíná, že právní předpisy 
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provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni EU; 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni EU; 

zdůrazňuje, že rozsudek Soudního dvora 

ve věci Pringle poskytuje základ pro 

začlenění Evropského mechanismu 

stability do acquis Společenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  643 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

demokratickou odpovědnost na úrovni EU; 

29. připomíná, že právní předpisy 

provedené v době krize na základě 

mezivládních dohod postrádají 

dostatečnou demokratickou odpovědnost 

na úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  644 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. lituje, že programy trojky, které byly 

několikrát použity ke zmapování a 

poskytnutí doporučení k hospodářskému 

ozdravení členských států zapojených do 

programů konsolidace, postrádaly 

jakoukoli demokratickou odpovědnost; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  645 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  646 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  647 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná, že Evropský mechanismus 

stability (ESM) je založen na příspěvcích 

členských států a že by měl být tudíž 

členským státům plně odpovědný 

prostřednictvím Rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  648 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU; přípomíná 

tudíž, že záchranné balíčky poskytované 

prostřednictvím ESM byly využívány 

výhradně k rekapitalizaci bankovního 

sektoru; domnívá se proto, že ESM 

představuje zbytečné zdvojení již 

existujících nástrojů finanční podpory 

bankovního sektoru, které jsou k dispozici 

v rámci Společenství, jako je ECB a 

jednotný mechanismus pro řešení krizí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  649 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  650 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) a Smlouvy o 

stabilitě, koordinaci a správě v 

hospodářské a měnové unii (rozpočtový 

pakt) mimo strukturu orgánů Unie 

představuje krok zpět v politické integraci 

EU, a proto požaduje, aby byly ESM a 

rozpočtový pakt plně začleněny do rámce 

společenství a učiněny formálně 

odpovědnými Parlamentu, přičemž v 

případě rozpočtového paktu by se tak stalo 

na základě posouzení zkušeností s jeho 

prováděním, jak stanoví článek 16 

Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v 

hospodářské a měnové unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  651 

Jonás Fernández 
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Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; mezitím žádá 

výkonného ředitele ESM, aby odpověděl 

na písemné otázky, které mu pokládají 

poslanci Evropského parlamentu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  652 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná námitku Evropského 

parlamentu, že vytvoření Evropského 

mechanismu stability (ESM) mimo 

strukturu orgánů Unie představuje krok 

zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; 

30. připomíná stanovisko Evropského 

parlamentu upřesňující, že vytvoření 

Evropského mechanismu stability (ESM) 

mimo strukturu orgánů Unie představuje 

krok zpět v politické integraci EU, a proto 

požaduje, aby byl ESM plně začleněn do 

rámce společenství a učiněn formálně 

odpovědným Parlamentu; chápe, že 

současná podoba Smlouvy neumožňuje 

zřídit takovýto mechanismus v rámci 

práva Společenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  653 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 
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Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, 

aby se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  654 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, 

aby se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  655 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, 

aby se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  656 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, 

který umožní účinné a rozhodné jednání; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  657 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, 

aby se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. připomíná svůj postoj, že trojku je 

třeba nahradit rámcem založeným na 

Společenství; připomíná, že nařízení (EU) 

č. 472/2013 stanoví rámec Společenství 

pro vypracování a sledování 

makroekonomických ozdravných 

programů, který by byl v souladu s úlohou 

tichého pozorovatele, jenž nevyjednává, 

určenou ECB a přehodnocenou úlohou 

MMF, jak požadoval Evropský parlament 

ve své zprávě o činnostech trojky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  658 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 
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Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit právní 

rámec pro programy podpory, aby se 

zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

zdůrazňuje, že Parlament by měl 

bezodkladně navázat na své usnesení ze 

dne 13. března 2014 o vyšetřovací zprávě 

o úloze a operacích „trojky“ a připravit 

nové, samostatné usnesení věnované 

pouze této otázce, které by vycházelo z 

prvního vyšetřování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  659 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit právní 

rámec pro programy podpory, aby se 

zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

zdůrazňuje, že Parlament by měl 

bezodkladně navázat na své usnesení ze 

dne 13. března 2014 o vyšetřovací zprávě 

o úloze a operacích „trojky“ a připravit 

nové, samostatné usnesení věnované 

pouze této otázce, které by vycházelo z 

prvního vyšetřování, bez ohledu na 

jakýkoli možný vývoj týkající se názvu 

trojky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  660 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament s 

cílem zajistit větší demokratickou 

odpovědnost; domnívá se, že mezi 

povahou použitého mechanismu stability 

a institucí pověřenou jeho mobilizací by 

měla existovat logika; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  661 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. vyzývá k prozkoumání nového 

právního rámce pro budoucí programy 

podpory, aby se zajistilo, že za přijímání 

veškerých rozhodnutí ponese hlavní 

odpovědnost Komise jednající jménem 

Rady, přičemž plná demokratická 

odpovědnost bude přisouzena 

Evropskému parlamentu; připomíná, že 

dokud finanční pomoc poskytují přímo 

členské státy eurozóny, bude třeba, aby 

tyto státy měly v těchto programech  

poslední slovo; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  662 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. vyzývá k vytvoření právního rámce a 

politické změny pro budoucí programy 

podpory, aby se zajistilo, že za přijímání 

veškerých rozhodnutí ponese odpovědnost 

Komise a bude se na nich plně a skutečně 

podílet Evropský parlament a vnitrostátní 

parlamenty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  663 

Udo Bullmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament; 

31. vyzývá k vytvoření nového právního 

rámce pro budoucí programy podpory, aby 

se zajistilo, že za přijímání veškerých 

rozhodnutí ponese odpovědnost Komise a 

bude se na nich plně podílet Parlament, aby 

byla zajištěna demokratická odpovědnost 

a transparentnost a lepší přijímání 

ozdravných programů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  664 

Hugues Bayet 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. trvá na tom, aby byl Evropský 

parlament obecně a systematicky v plné 

míře informován o rozhodnutích 

Euroskupiny a aby s ním tato rozhodnutí 

byla konzultována a aby při jejich 

hodnocení hrál skutečnou úlohu v oblasti 

demokratické kontroly; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  665 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. připomíná Komisi a Radě své 

stanovisko přijaté na plenárním zasedání 

k nařízení (EU) č. 472/2013; zejména 

zdůrazňuje, že do tohoto postoje začlenil 

ustanovení, jež dále zvyšují 

transparentnost a kontrolu rozhodovacího 

procesu vedoucího k přijetí 

makroekonomických ozdravných 

programů a stanovujícího jasnější a 

náležitě vymezený mandát a celkovou 

úlohu Komise; žádá Komisi, aby tato 

ustanovení začlenila do rámce budoucího 

návrhu změny nařízení (EU) č. 472/2013; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  666 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31b. zdůrazňuje, že nařízení (EU) č. 

472/2013 obsahuje několik ustanovení, 

která dosud nebyla uplatněna; připomíná 

zejména požadavek ze zprávy Evropského 

parlamentu o trojce, že je třeba upravit 

memoranda o porozumění tak, aby 

zohledňovala postupy a instituce pro 

tvorbu mezd a národní program reforem 

dotčeného členského státu v souvislosti se 

strategií Unie pro růst a pracovní místa, 

která je stanovena v nařízení (EU) č. 

472/2013 (čl. 7 odst. 1), potřebu zajistit 

dostatečné prostředky pro základní 

politiky, jako je vzdělávání a zdravotní 

péče (č. 7 odst. 7), a účinné zapojení 

sociálních partnerů do navrhování a 

provádění ozdravných programů (článek 

8); vyzývá Komisi, aby jednala v souladu s 

článkem 265 Smlouvy a splnila výše 

uvedené právní závazky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  667 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31c. požaduje vyšetřovací výbor pro 

údajný nesprávný úřední postup trojky a 

porušení práva EU z její strany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  668 

Alain Cadec 
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Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je 

uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  669 

Siegfried Mureșan 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je 

uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  670 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je 

uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  671 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je 

uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  672 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je 

uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

32. bere na vědomí stanovisko 

generálního advokáta Soudního dvora, 

aby se ECB neúčastnila programů podpory 

v případech, kdy již byl dotyčné zemi 

přiznán program přímých měnových 

transakcí; chápe, že generální advokát se 

domnívá, že účast ECB na programech 

podpory není omezena v případě, že zemi 

nebyl přiznán program přímých 

měnových transakcí; připomíná, že 

Soudní dvůr v této věci doposud 

nerozhodl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  673 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora, a nebyla do programů 

podpory zapojena ani nepřímo pomocí 

tvorby měnové politiky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  674 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; s ohledem na svou 

nezávislost však ECB může bez 

předchozího politického souhlasu 

poskytovat některé formy krátkodobé 

finanční pomoci na pokrytí potřeby 

okamžité likvidity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  675 

Udo Bullmann 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora, aby se zabránilo 
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nejasnosti její úlohy a nebyla ohrožena 

její důvěryhodnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  676 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; 

32. požaduje, aby se ECB přímo 

neúčastnila žádných programů podpory, 

jak je uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  677 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů podpory, jak je uvedeno 

ve stanovisku generálního advokáta 

Soudního dvora; 

32. požaduje, aby se ECB neúčastnila 

žádných programů finanční podpory, jak 

je uvedeno ve stanovisku generálního 

advokáta Soudního dvora; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  678 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  679 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  680 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

vypouští se 
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hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  681 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  682 

Frank Engel 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 
předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že pozice 

předsedy Euroskupiny by měla být svěřena 

jednotlivci, který se bude věnovat 

výhradně tomuto úkolu a bude jmenován 

na dostatečně dlouhé období, jež mu 

umožní účinně jednat; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  683 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by měl být 

jmenován vysoký představitel pro 

eurozónu jednající prostřednictvím 

Euroskupiny, jehož funkce budou stejné 

jako funkce vysokého představitele pro 

zahraniční věci a hlavního místopředsedy 

Evropské komise a který bude mít 

pravomoc zastupovat eurozónu na všech 

příslušných úrovních; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  684 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; vítá připravenost 

předsedy Euroskupiny pravidelně se 

účastnit schůzí výboru ECON stejně jako 

předseda Rady pro hospodářské a 

finanční věci a zaručit tak podobnou 

úroveň demokratické odpovědnosti; s 

naléhavostí požaduje, aby bylo zachováno 

jasné odlišení mezi Radou a Komisí, 
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pokud jde o organizaci jejich zasedání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  685 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  686 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že komisař 

pro hospodářské záležitosti by měl převzít 

úlohu předsedy Euroskupiny;  

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  687 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios 
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Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  688 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost a výstupní legitimitu; je 

přesvědčen, že v dohledné budoucnosti by 

komisař pro hospodářské záležitosti měl 

převzít úlohu předsedy Euroskupiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  689 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. žádá, aby byl opětovně posouzen 33. žádá, aby byl opětovně posouzen 
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postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit náležitou demokratickou 

odpovědnost; je přesvědčen, že 

v dlouhodobém výhledu by komisař pro 

hospodářské záležitosti měl převzít úlohu 

předsedy Euroskupiny; 

postup rozhodování Euroskupiny, s cílem 

zajistit lepší demokratickou odpovědnost; 

je přesvědčen, že v dlouhodobém výhledu 

by komisař pro hospodářské záležitosti měl 

převzít úlohu předsedy Euroskupiny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  690 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. konstatuje, že z důvodu 

nepřiměřených strukturálních opatření, 

která přispěla ke krizi, Evropská centrální 

banka převzala a nepřímo obdržela 

pravomoci, které přesahují její mandát a 

vedou k nedostatečné transparentnosti 

způsobu, jakým je třeba přijímat 

rozhodnutí, a současně zvyšují její 

politickou moc; konstatuje, že toto 

nenapomáhá dlouhodobé stabilitě systému 

a oslabuje to jeho demokratickou 

odpovědnost a že by tedy ve vedení ECB 

měli být zástupci, jejichž úkolem je pouze 

soustředit se na stav finančního zdraví 

eurozóny jako celku, nikoli jejích 

součástí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  691 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. připomíná, že parlamentní příspěvek 

k hlavním směrům hospodářské politiky je 

základním kamenem jakéhokoli 

demokratického systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  692 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33b. lituje tedy, že značně zvýšená složitost 

současného správního rámce dále 

oslabuje demokratickou odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  693 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská 

a měnová unie“ (HMU) se nemůže 

omezovat na pouhý systém pravidel, nýbrž 

že vyžaduje také zvýšenou fiskální 

kapacitu eurozóny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  694 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská 

a měnová unie“ (HMU) se nemůže 

omezovat na pouhý systém pravidel, nýbrž 

že vyžaduje také zvýšenou fiskální 

kapacitu eurozóny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  695 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská 

a měnová unie“ (HMU) se nemůže 

omezovat na pouhý systém pravidel, nýbrž 

že vyžaduje také zvýšenou fiskální 

kapacitu eurozóny; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  696 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) musí být založena 

na systému inteligentních pravidel, která 

dodržují všechny zúčastněné strany a 

jednají podle nich; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  697 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že provedení „skutečné 

hospodářské a měnové unie“ (HMU) by 

vyžadovalo politickou a demokratickou 

podporu převodní unie, která v EU 

neexistuje; HMU v současné podobě bude 

nadále zhoršovat makroekonomickou 

nerovnováhu v rámci eurozóny, která 

povede k nadměrným přebytkům a 

odpovídajícím nadměrným schodkům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  698 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) nemůže být založena 

na systému pravidel, která jsou jen 

nedbale prosazována; odmítá myšlenku 
fiskální kapacity eurozóny; připomíná, že 

EU již má vlivný anticyklický 

mechanismus v podobě Paktu o stabilitě a 

růstu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  699 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) musí být založena 

na systému pravidel, který je jednoduchý, 

pochopitelný a snadno prosazovatelný a 

jehož součástí jsou automatické sankce v 

případě nedodržení souladu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  700 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že hospodářská a měnová 

unie (HMU) v EU zůstala jednoduše 

omezena na systém pevně stanovených 

směnných kurzů a rozpočtových pravidel a 

že skutečná hospodářská a měnová unie 

vyžaduje hospodářské a politické 

podmínky, které v EU neexistují, a 

společnou fiskální kapacitu, která v blízké 

budoucnosti není proveditelnou možností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  701 

Siegfried Mureșan 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; fiskální kapacita eurozóny by 

však neměla být stanovena jako 

samostatný subjekt oddělený od 

stávajících institucionálních ujednání a 

měla by být založena pouze na důraznější 

koordinaci na úrovni eurozóny; 

 poukazuje na to, že „skutečná 

hospodářská a měnová unie“ vyžaduje 

také sbližování, pokud jde o 

konkurenceschopnost jejích členských 

států; reformy trhu práce, strukturální 

reformy a fiskální konsolidace, jakož i 

odpovědnost v oblasti veřejných výdajů 

jsou pro dosažení tohoto cíle zásadní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  702 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny s kontrolou ze strany 

Evropského parlamentu a důkladnou 

koordinací hospodářské politiky; domnívá 

se, že strukturální reformy jsou na úrovni 

EU stejně potřebné jako na vnitrostátní 

úrovni; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  703 

Ernest Urtasun 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny, která bude mít náležitý 

makroekonomický dopad v celé HMU, a 

posílenou demokratickou legitimitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  704 

Alain Cadec 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 
vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) vyžaduje také 

zvýšenou fiskální kapacitu eurozóny; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  705 

Renato Soru 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

34. připomíná, že „skutečná hospodářská a 

měnová unie“ (HMU) se nemůže omezovat 

na pouhý systém pravidel, nýbrž že 

vyžaduje také zvýšenou fiskální kapacitu 

eurozóny; 

 vítá činnost skupiny EU pro vlastní zdroje, 

které předsedá Mario Monti, vyzývá 

Komisi, aby ve snaze posílit HMU 

prozkoumala možné mechanismy k 

vytvoření fiskální kapacity na úrovni EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  706 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. domnívá se, že skutečnou 

hospodářskou a měnovou unii nebude 

možné nikdy vytvořit bez změny Smlouvy 

a úlohy Soudního dvora při prosazování 

rozpočtových pravidel v souladu se 

zásadou právního státu uvedenou v 

článku 2 SEU; ta zahrnuje jak řízení o 

nesplnění povinnosti proti členským 

státům, které neplní své povinnosti, tak 

žalobu na neplatnost rozhodnutí orgánů 

poskytující mimo jiné záruku zemím, které 

se účastní programu; domnívá se, že 

zejména zapojení Soudního dvora může 

být zárukou toho, že pravidla budou 

uplatňována stejným způsobem bez 

ohledu na velikost členského státu; uvádí, 

že tato úloha Soudního dvora nepovede ke 

zpoždění postupů ekonomické správy; 

Or. en 



 

AM\1052384CS.doc 155/161 PE549.458v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  707 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. konstatuje, že neexistují opatření pro 

řádné ukončení členství státu v eurozóně, 

které by bylo demokraticky transparentní, 

spravedlivé ke všem zúčastněným, vědomé 

potřeby chránit životní podmínky všech 

evropských národů, zejména těch, které 

jsou v horší finanční situaci, a 

přizpůsobené nárokům globalizovaných 

finančních trhů a trhů s výrobky a 

službami; požaduje proto, aby taková 

opatření byla projednána a případně 

zavedena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  708 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. připomíná, že je třeba zlepšit 

fungování jednotného trhu, zejména v 

oblastech, které jsou nezbytné pro zvýšení 

kapacity pro přizpůsobení hospodářství 

eurozóny, jako je digitální hospodářství a 

energetika; posílení pracovní mobility, 

zejména v případě žen a mladých lidí, je v 

tomto směru klíčové. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  709 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. zdůrazňuje, že chybné fungování 

měnové unie bez státu vytvořilo a 

podpořilo neudržitelně vysoké 

makroekonomické nerovnosti v eurozóně, 

což vedlo k nadměrným přebytkům a 

odpovídajícím nadměrným schodkům; 

vyjadřuje politování nad tím, že euro 

zapůsobilo jako nejvíce rozdělující faktor 

evropské integrace od dob druhé světové 

války; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  710 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  711 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  712 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  713 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi, ale také za každou cenu zachránit 

soukromé banky, v případě potřeby i 

pomocí okradení střadatelů; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  714 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  715 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž politická vůle a závazek 

jsou zapotřebí ze strany členských států za 

účelem provedení trvalých hospodářských 

reforem a dosažení řádného hospodaření 

s veřejnými financemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  716 

Michael Theurer 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit 
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krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

budoucím finančním krizím a že tatáž vůle 

je zapotřebí k posílení rámce pro správu 

ekonomických záležitostí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  717 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií s cílem umožnit 

vyvážený hospodářský růst, posílit 

odolnost HMU a zabránit politické krizi; 

zdůrazňuje, že je krátkozraké nadále se 

spoléhat pouze na soukromé sdílení rizik 

jako způsob zajištění stability a prosperity 

v měnové unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  718 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit 

obnovení finanční krize a způsobem, jak 

minimalizovat přelévání negativních 

dopadů plynoucích z krizí státního dluhu, 

a že byla zamýšlena jako nezbytný 

doplněk Paktu o stabilitě a růstu; 

naléhavě vyzývá k plnému provedení a 

prosazování těchto mechanismů, aby se 
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zabránilo politické krizi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  719 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž politická vůle v souvislosti 

s fiskální unií neexistuje; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  720 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s fiskální unií, aby se 

zabránilo krizi politické; 

35. připomíná, že bankovní unie byla 

výsledkem politické vůle zabránit finanční 

krizi a že tatáž vůle je zapotřebí 

v souvislosti s možnou fiskální unií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  721 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. připomíná hlavní závěry odborné 

skupiny pro proveditelnost eurobondů 

zřízené Komisí a vedené paní Tumpel-

Gugerellovou, podle nichž vydávání 

dluhopisů na základě společné a 

nerozdílné odpovědnosti není v souladu se 

Smlouvou a v současné situaci, kdy 

členské státy stále bojují s nadměrnou 

zadlužeností, je sdílení státních dluhů z 

hospodářského hlediska škodlivé a z 

politického hlediska neproveditelné; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  722 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35b. varuje všechny členské státy, aby 

dodržely své povinnosti týkající se splacení 

dluhu, který přijaly; upozorňuje na velmi 

rušivé účinky plynoucí z prohlášení vlád, 

že se necítí zavázány povinností splatit 

dluh, který přijaly v rámci štědrého gesta 

solidarity ostatních zemí eurozóny; varuje 

před tím, že tento postoj může signalizovat 

budoucí plány na sdílení státního dluhu; 

Or. en 

 


