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Pozměňovací návrh 1
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. se znepokojením konstatuje, že 
koordinace hospodářské politiky na úrovni 
EU sestává z množství závazných
i nezávazných nástrojů a závazků, což 
může oslabit právní jistotu v právním řádu 
EU a podle veřejného mínění tak vznikají
nejasnosti týkající se přesného vymezení 
povinností členských států s ohledem na 
to, zda jsou resp. nejsou členy eurozóny;

1. se znepokojením konstatuje, že i přes 
harmonizaci koordinačních cyklů sestává
koordinace hospodářské politiky na úrovni 
EU z množství závazných i nezávazných 
nástrojů a závazků, což kvůli jejich 
metodické nekonzistentnosti
a nedostatečné obsahové soudržnosti
může oslabit právní jistotu v právním řádu 
EU a nenapomůže odstranit stávající
nejasnosti veřejnosti týkající se přesného 
vymezení povinností různých orgánů
a institucí EU, které se na hospodářské 
politice podílejí, ani rozehnat 
nespokojenost se skutečností, že se 
hospodářská politika zaměřuje pouze na 
kritéria veřejného zadlužení a snížení jeho 
vysoké míry strukturálními reformami 
zaměstnanecké a sociální politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že je třeba činit rozdíly 
mezi zeměmi, které jsou součástí 
eurozóny, zeměmi, které její součástí 
nejsou, ale chtějí euro přijmout,
a zeměmi, které se součástí eurozóny stát 
nechtějí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že členské státy 
nedodržely obecně přijatá pravidla, 
zejména pravidla Paktu o stabilitě a růstu, 
podle nichž musí být schodek ročního 
rozpočtu členského státu nižší než 3 % 
HDP a míra veřejného zadlužení nižší než 
60 % HDP; vyzývá členské státy, aby Pak 
stability a růstu a ostatní obecně přijatá 
pravidla dodržovaly;

Or. fi

Pozměňovací návrh 4
Roberto Gualtieri

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že evropský semestr, 
který byl poprvé navržen ve sdělení
Komise z května a června 2010 a původně 
vycházel z nezávazného závazku Rady, by 
měl nabýt oficiální podoby v rámci
nařízení o posílení dohledu nad stavy 
rozpočtů a nad hospodářskými politikami
a o posílení koordinace hospodářských 
politik (nařízení (ES) č. 1466/97);

2. je toho názoru, že evropský semestr, 
který byl poprvé navržen ve sdělení 
Komise z května a června 2010 a původně 
vycházel z nezávazného závazku Rady, by 
měl být řádně začleněn do právního 
rámce EU, včetně důsledné demokratické 
kontroly a řádného právního základu
v podobě nařízení podle článku 121.6;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Helmut Scholz
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že evropský semestr, 
který byl poprvé navržen ve sdělení 
Komise z května a června 2010 a původně 
vycházel z nezávazného závazku Rady, by 
měl nabýt oficiální podoby v rámci 
nařízení o posílení dohledu nad stavy 
rozpočtů a nad hospodářskými politikami a 
o posílení koordinace hospodářských 
politik (nařízení (ES) č. 1466/97);

2. je toho názoru, že evropský semestr, 
který byl poprvé navržen ve sdělení 
Komise z května a června 2010 a původně 
vycházel z nezávazného závazku Rady, by 
měl nabýt oficiální podoby v rámci 
nařízení o posílení dohledu nad stavy 
rozpočtů a nad hospodářskými politikami a 
o posílení koordinace hospodářských 
politik (nařízení (ES) č. 1466/97),
a zdůrazňuje, že nový koordinační 
mechanismus by měl v budoucnu 
podléhat povinnému pravidelnému 
hodnocení ze strany evropského 
parlamentu;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Marietta Giannakou

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. evropský semestr a jeho hodnocení 
spolu s koordinací na úrovni EU mají za 
cíl zdůraznit preventivní význam Paktu 
stability a růstu, který včas a v reálném 
čase zajišťuje, aby členské státy 
dodržovaly rozpočtovou kázeň;

Or. el

Pozměňovací návrh 7
Roberto Gualtieri

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. připomíná, že podle článku 5.1 SFEU 
mají členské státy svou hospodářskou 
politiku uvnitř Unie koordinovat;
integrovaná koordinace hospodářských 
politik v podobě evropského semestru tedy 
odpovídá cílům a požadavkům 
stanoveným jak ve SEU (jmenovitě
v článku 3.3), tak ve SFEU (zejména
v článcích 121, 126, 148);

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Roberto Gualtieri

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že má-li být integrovaný 
dohled nad hospodářskými politikami 
účinný, nesmí se omezovat pouze na 
hodnocení rozpočtových a strukturálních 
politik členských států EU, ale musí být
v souladu s cíli a kroky na úrovni EU, 
jakož i s mírou a povahou finančních 
zdrojů Unie; zdůrazňuje v tomto ohledu 
zásadní roli politik EU a opatření v rámci 
strategie EU 2020, zejména pokud jde
o politiky soudržnosti, výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Roberto Gualtieri

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. považuje za vhodné, aby se k tomuto 
účelu zřídil nástroj meziparlamentní 
koordinace mezi vnitrostátními 
parlamenty a Evropským parlamentem, 
který umožní vést před tím, než 
parlamenty přijmou svá rozhodnutí, která 
musí učinit podle svých vlastních 
ústavních řádů, dialog o všech aspektech 
integrované koordinace hospodářských 
politik; vyzývá svého předsedu, aby spolu
s předsedy parlamentů členských států EU 
prozkoumal proveditelnost 
meziparlamentní dohody o parlamentní 
kontrole v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává, že evropský semestr se dotýká 
článků 121, 126 a 148 Smlouvy
o fungování EU, zejména v oblasti 
hospodářské koordinace a politiky 
zaměstnanosti, které jsou založeny na dvou 
odlišných právních postupech; uznává, že 
je důležité mít širší přehled o hospodářské
a rozpočtové situaci členských států; 
podporuje rozhodnutí Komise shrnout svá 
doporučení do jediného dokumentu, ovšem 
za předpokladu, že tak nedojde k narušení 
jednoty a soudržnosti některých politik EU;

3. uznává, že evropský semestr se dotýká 
článků 121, 126 a 148 Smlouvy
o fungování EU, zejména v oblasti 
hospodářské koordinace a politiky
zaměstnanosti, které jsou založeny na dvou 
odlišných právních postupech; uznává, že 
je důležité mít širší přehled o hospodářské
a rozpočtové situaci členských států, a to 
zejména v jejich přípravné fázi, dříve než 
členské státy učiní důležitá rozpočtová 
rozhodnutí; podporuje rozhodnutí Komise 
shrnout svá doporučení do jediného 
dokumentu, ovšem za předpokladu, že tak 
nedojde k narušení jednoty a soudržnosti 
některých politik EU;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 11
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že
demokratická kontrola realizovaná 
Evropským parlamentem má v tomto 
procesu jen malou úlohu, a zdůrazňuje, že 
formalizace evropského semestru by již
v žádném případě neměla dále oslabovat 
výsady Evropského parlamentu, které jsou 
zakotveny ve Smlouvách;

4. vyjadřuje politování nad tím, že volba 
právního základu nedovoluje Evropskému 
parlamentu vyjma obecných debat
o regulačních záležitostech jakkoli
k aktivitám v rámci evropského semestru 
konkrétně přispívat, což znamená, že celý 
proces od politických rozhodnutí až po 
kontroly provádění bude převážně
v působnosti Komise, a zdůrazňuje, že 
formalizace evropského semestru by již
v žádném případě neměla dále oslabovat 
výsady Evropského parlamentu, které jsou 
zakotveny ve Smlouvách;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje na to, že posílená 
hospodářská koordinace v EU se musí 
zakládat na demokratické legitimitě,
a opakuje svůj názor, že této legitimity lze 
dosáhnout, pouze pokud se evropský 
semestr rozvine do podoby komplexního 
celoevropského konzultačního procesu
o společných hospodářských a sociálních 
problémech, na němž se kromě
v současnosti zapojených subjektů bude 
podílet i Evropský parlament, vnitrostátní 
parlamenty, sociální partneři, příslušné 



AM\875831CS.doc 9/12 PE470.072v01-00

CS

zainteresované subjekty občanské 
společnosti a vědečtí odborníci, který se 
bude zaměřovat na formulaci akčních 
strategií založených na spolupráci, 
sbližování zájmů a sociální soudržnosti 
jakožto klíčových cílech EU, spíše než na 
hospodářské soutěži, a který bude mít 
oficiální status v evropském legislativním 
procesu; doporučuje v této souvislosti 
přezkum stávajícího právního základu
a „zpomalení“ evropského semestru;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Constance Le Grip, Rafał Trzaskowski

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. důrazně podporuje iniciativu polského 
předsednictví uspořádat na podzim 2011 
politickou schůzi na téma víceletého 
finančního rámce s cílem zapojit do jeho 
projednávání vnitrostátní parlamenty za 
přítomnosti Evropského parlamentu, 
Rady a Komise, a zdůrazňuje, že tento 
přístup by se mohl použít i pro posílení 
hospodářské správy a demokratické 
kontroly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– hospodářský dialog, který je klíčovým – hospodářský dialog, který je klíčovým 
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prvkem evropského semestru, by se měl 
zaměřovat na posílení demokratické 
legitimity procesu a zajištění toho, aby 
byla v každé jednotlivé fázi uplatňována 
vhodná metoda rozhodování, a to 
prostřednictvím parlamentní kontroly 
realizované jak Evropským parlamentem, 
tak parlamenty regionálními;

prvkem evropského semestru, by se měl 
zaměřovat na posílení demokratické 
legitimity procesu a zlepšení koordinace 
mezi společnou agendou EU a opatřeními 
učiněnými jednotlivými členskými státy,
a měl by zajistit, aby byla v každé 
jednotlivé fázi uplatňována vhodná metoda 
rozhodování, a to prostřednictvím 
parlamentní kontroly realizované jak 
Evropským parlamentem, tak parlamenty 
regionálními, a aby se podporoval 
meziparlamentní dialog a spolupráce;

Or. lt

Pozměňovací návrh 15
Andrew Duff

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– hospodářský dialog by měl vycházet ze 
souboru již existujících metod spolupráce 
mezi dotčenými orgány;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 4 a (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– pravomoc vydávat doporučení ohledně 
politik, která se v rámci evropského 
semestru svěřila pouze Komisi, by mělo 
doplňovat institucionální právo členských 
států vydávat svá vlastní nezávislá 
doporučení orgánům a institucím EU;
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Or. de

Pozměňovací návrh 17
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6 – odrážka 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– za klíčový prvek procesu by měla být 
uznána transparentnost, přičemž Komise
a Rada by se měly zavázat, že budou 
zveřejňovat v každé jednotlivé fázi svá 
stanoviska a rozhodnutí;

– za klíčový prvek procesu by měla být 
uznána transparentnost, přičemž Komise
a Rada by se měly zavázat, že budou 
zveřejňovat v každé jednotlivé fázi svá 
stanoviska a rozhodnutí, přičemž by je 
měly v Parlamentu ozřejmit, budou-li
k tomu jeho příslušným výborem vyzvány;

Or. lt

Pozměňovací návrh 18
Marietta Giannakou

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. Evropský parlament je vhodným 
místem pro hospodářský dialog
a spolupráci mezi vnitrostátními 
parlamenty a orgány a institucemi EU.

Or. el

Pozměňovací návrh 19
Ashley Fox

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. Uznává závazky jednotlivých 
členských států vyplývající se SFEU a 
s ohledem na její protokoly včetně 
Protokolu č. 15.

Or. en


