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Pozměňovací návrh 1
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Právní východisko 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na články 121, 126, 136, 138 
a 352 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a na Protokol (č. 12) o postupu při 
nadměrném schodku a Protokol (č. 14) 
o Euroskupině, připojené ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie,

s ohledem na články 121, 126, 136, 138, 
148 a 352 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a na Protokol (č. 12) o postupu při 
nadměrném schodku a Protokol (č. 14) 
o Euroskupině, připojené ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie,

Or.en

Pozměňovací návrh 2
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Právní východisko 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
12. května 2010 o posílení koordinace 
hospodářské politiky (KOM(2010)0250),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
12. května 2010 o posílení koordinace 
hospodářské politiky (KOM(2010)0250) a 
ze dne 30. června o lepší koordinaci 
hospodářské politiky pro stabilitu, růst a 
nová pracovní místa – nástroje pro silnější 
správu ekonomických záležitostí EU 
(KOM(2010)367/2),

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Diogo Feio

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
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30. června o lepší koordinaci hospodářské 
politiky pro stabilitu, růst a nová pracovní 
místa – nástroje pro silnější správu 
ekonomických záležitostí EU 
(KOM(2010)367/2),

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Právní východisko 33 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na sdělení Komise ze dne 
30. června 2010 o lepší koordinaci 
hospodářské politiky pro stabilitu, růst a 
nová pracovní místa – nástroje pro silnější 
správu ekonomických záležitostí EU,

Or.en

Pozměňovací návrh 5
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Právní východisko 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na prohlášení představitelů států 
a vlád eurozóny ze dne 7. května 2010,

s ohledem na prohlášení představitelů států 
či vlád eurozóny ze dne 7. května 2010,

Or.en

Pozměňovací návrh 6
Diogo Feio

Návrh usnesení
Právní východisko 33 b (nové) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro 
hospodářské a finanční věci ze dne 7. září 
2010, v nichž schválila přísnější kontrolu 
hospodářských a rozpočtových politik 
(evropský semestr),

Or.en

Pozměňovací návrh 7
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nejnovější 
ekonomický vývoj jasně ukázal, že 
koordinace hospodářské politiky v Unii 
nefunguje dostatečně a že členské státy 
neplní řádně svou povinnost plynoucí ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), podle níž členské státy považují 
své hospodářské politiky za věc společného 
zájmu a koordinují je v rámci Rady 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy a respektují klíčovou úlohu 
Komise v rámci postupu dohledu,

A. vzhledem k tomu, že nejnovější 
ekonomický vývoj jasně ukázal, že 
koordinace hospodářské politiky v Unii, a 
zejména v eurozóně, nefunguje dostatečně 
a že členské státy neplní řádně svou 
povinnost plynoucí ze Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU), podle 
níž členské státy považují své hospodářské 
politiky za věc společného zájmu 
a koordinují je v rámci Rady v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy 
a respektují klíčovou úlohu Komise 
v rámci postupu dohledu,

Or.en

Pozměňovací návrh 8
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nejnovější 
ekonomický vývoj jasně ukázal, že 
koordinace hospodářské politiky v Unii 

A. vzhledem k tomu, že nejnovější 
ekonomický vývoj jasně ukázal, že 
koordinace hospodářské politiky v Unii 
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nefunguje dostatečně a že členské státy 
neplní řádně svou povinnost plynoucí ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), podle níž členské státy považují
své hospodářské politiky za věc společného 
zájmu a koordinují je v rámci Rady 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy a respektují klíčovou úlohu 
Komise v rámci postupu dohledu,

nefunguje dostatečně a navzdory 
povinnostem členských států plynoucím
ze Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) nepovažují členské státy své 
hospodářské politiky za věc společného 
zájmu a nekoordinují je v rámci Rady 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy a s ohledem na klíčovou úlohu 
Komise v rámci postupu dohledu,

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že ani stávající 
rámec pro správu ekonomických 
záležitostí a dohled, ani regulační rámec 
finančních služeb nezajišťují dostatečnou 
míru stability a růstu,

Or.en

Pozměňovací návrh 10

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že je velmi důležité 
neomezovat se pouze na současná 
opatření, jejichž cílem je stabilizace 
eurozóny,

Or.en
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Pozměňovací návrh 11
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
hospodářskou koordinaci a dohled na 
úrovni Unie, byť je zároveň třeba 
respektovat zásadu subsidiarity, brát 
v potaz zvláštní požadavky eurozóny 
a poučit se z nedávné hospodářské krize,

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
hospodářskou koordinaci a dohled na 
úrovni Unie, byť je zároveň třeba 
respektovat zásadu subsidiarity, brát 
v potaz zvláštní požadavky eurozóny 
a poučit se z nedávné hospodářské krize, 
aniž by se tím narušila integrita Evropské 
unie a s ohledem na nutnost zajistit rovné 
zacházení se všemi členskými státy,

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
hospodářskou koordinaci a dohled na 
úrovni Unie, byť je zároveň třeba 
respektovat zásadu subsidiarity, brát 
v potaz zvláštní požadavky eurozóny 
a poučit se z nedávné hospodářské krize,

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
hospodářskou koordinaci na úrovni Unie, 
byť je zároveň třeba respektovat zásadu 
subsidiarity, brát v potaz zvláštní 
požadavky eurozóny a poučit se z nedávné 
hospodářské krize,

Or.de

Pozměňovací návrh 13
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že je třeba posílit (Netýká se českého znění.)
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hospodářskou koordinaci a dohled na 
úrovni Unie, byť je zároveň třeba 
respektovat zásadu subsidiarity, brát 
v potaz zvláštní požadavky eurozóny 
a poučit se z nedávné hospodářské krize,

Or.en

Pozměňovací návrh 14
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že je třeba lépe 
koordinovat hospodářství v celé Unii, 
protože hospodářská stabilita Evropské 
unie může záviset na hospodářské situaci 
jednoho z členů, hospodářství všech 
členských států jsou v rámci jednotného 
trhu na sobě do značné míry závislá a 
protože se musíme připravit na rozšíření 
eurozóny,

Or.en

Pozměňovací návrh 15
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva mění přizpůsobením a posílením 
bývalou „metodu Společenství“ na 
„metodu Unie“, ve které v podstatě:
– Evropská rada definuje obecné politické 
směry a priority,
– Komise prosazuje obecný zájem Unie 
a za tímto účelem provádí náležité 
iniciativy,
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– Evropský parlament a Rada společně 
plní legislativní a rozpočtové funkce na 
základě návrhů Komise,

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že nová a posílená 
správa ekonomických záležitostí by měla 
plně začlenit a upevnit zásadu solidarity 
EU, která je nezbytná, má-li být eurozóna 
schopna reagovat na asymetrické otřesy a 
spekulativní útoky,

Or.en

Pozměňovací návrh 17

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že současná 
hospodářská krize v EU je krizí 
solventnosti, která se nejprve projevila 
jako krize likvidity a kterou nelze 
v dlouhodobém horizontu vyřešit pouze 
dalším zadlužením již tak vysoce 
zadlužených zemí v kombinaci se 
spěšnými plány fiskální konsolidace,

Or.en



PE448.796v02-00 10/116 AM\830333CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 18
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že nezbytným 
předpokladem pro stabilní euro, nízkou 
míru inflace a podmínky financování 
příznivé pro růst a zaměstnanost je zcela 
nezávislá Evropská centrální banka,

Or.en

Pozměňovací návrh 19
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C b. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat 
více pozornosti implicitním závazkům a 
podrozvahovým operacím, které mohou ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
zvýšit veřejný dluh a snížit 
transparentnost,

Or.en

Pozměňovací návrh 20
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C c. vzhledem k tomu, že tvůrci politik 
musí zjistit a koordinovaně řešit společné 
hospodářské a sociální problémy, s nimiž 
se ekonomiky EU potýkají,
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Or.en

Pozměňovací návrh 21
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že vyšší míra 
zapojení sociálních partnerů na 
vnitrostátní a evropské úrovni přispěje 
k jejich ztotožnění s prováděním správy 
ekonomických záležitostí a komplexní 
strategie Evropa 2020,

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C d. vzhledem k tomu, že má-li být 
zaručena finanční stabilita v případě krize 
v důsledku veřejného a soukromého 
zadlužení a zároveň ochráněna 
nezávislost ECB, měl by být vytvořen stálý 
mechanismus pro řešení krizí, jenž by 
zahrnoval postupy pro restrukturalizaci 
dluhu či pro tzv. spořádaný úpadek 
(orderly default),

Or.en

Pozměňovací návrh 23
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 



PE448.796v02-00 12/116 AM\830333CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že stávající pravidla 
Paktu o stabilitě a růstu nezajišťují 
dostatečným způsobem řádné fiskální 
politiky; vzhledem k tomu, že je nutné 
posílit fiskální rámec EU důslednějším 
ukládáním sankcí založeným na 
pravidlech,

Or.en

Pozměňovací návrh 24

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že předlužené státy 
musí obnovit rovnováhu veřejných 
financí, což však samo o sobě nevyřeší 
ekonomickou nerovnováhu mezi státy 
eurozóny a obecněji mezi státy EU,

Or.en

Pozměňovací návrh 25
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti a 
inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum a 
vývoj a na stávající iniciativy založené na 
spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné 
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přípravy,

Or.en

Pozměňovací návrh 26
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti a 
inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum a 
vývoj a vzdělávání a měly za cíl územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost,

Or.en

Pozměňovací návrh 27
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly na cíle strategie EU 
2020, a především na výzkum a vývoj a 
vzdělávání,

Or.en

Pozměňovací návrh 28
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti a 
inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum a 
vývoj a vzdělávání s cílem podpořit 
inovace a hospodářský růst,

Or.en

Pozměňovací návrh 29

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti a 
inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum a 
vývoj, vzdělávání a na ekologicky šetrné a 
nízkouhlíkové hospodářství,

Or.en

Pozměňovací návrh 30
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
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a vývoj a vzdělávání, a vývoj a vzdělávání a odbornou přípravu,

Or.en

Pozměňovací návrh 31
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti 
a inovace mají tendenci přesouvat se do 
určitých regionů a že mechanismy finanční 
solidarity EU je třeba dále rozvinout tak, 
aby se zaměřovaly především na výzkum 
a vývoj a vzdělávání,

D. vzhledem k tomu, že práce, znalosti, 
kapitál a inovace mají tendenci přesouvat 
se do určitých regionů a že mechanismy 
finanční solidarity EU je třeba dále 
rozvinout tak, aby se zaměřovaly 
především na výzkum a vývoj 
a vzdělávání,

Or.en

Pozměňovací návrh 32
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že Evropa čelí ostré 
konkurenci transformujících se 
ekonomik, jsou stabilní veřejné finance 
zásadní pro podporu příležitostí, nových 
inovací, hospodářského růstu, a tedy pro 
vytváření evropské znalostní společnosti,

Or.en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D a. vzhledem k tomu, že současný 
inflační cíl, který se pohybuje těsně pod 
hodnotou 2 %, poskytuje jen málo pobídek 
pro investice soukromého sektoru,

Or.de

Pozměňovací návrh 34
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou ekonomické a sociální stability 
je hospodářský růst,

E. vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou ekonomické a sociální stability 
a dlouhodobě úspěšné konsolidace 
rozpočtu je trvale udržitelný a stálý
hospodářský růst,

Or.de

Pozměňovací návrh 35
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou ekonomické a sociální stability 
je hospodářský růst,

E. vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou hospodářského růstu, nových 
inovací a sociální stability jsou stabilní 
veřejné finance,

Or.en

Pozměňovací návrh 36

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou ekonomické a sociální stability 
je hospodářský růst,

E. vzhledem k tomu, že prosperita je 
provázána se sociální stabilitou a trvale 
udržitelným hospodářstvím,

Or.en

Pozměňovací návrh 37
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že fiskální politika 
mnoha členských států byla dosud často 
procyklická a střednědobé rozpočtové cíle 
pro jednotlivé země stanovené Paktem 
o stabilitě a růstu jsou jen zřídkakdy 
prosazovány či plněny důsledně,

Or.en

Pozměňovací návrh 38
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že politiky 
zaměstnanosti hrají při zajišťování růstu 
doprovázeného vytvářením pracovních 
příležitostí a konkurenceschopného 
evropského hospodářství klíčovou úlohu, 
zejména v souvislosti se stárnoucí 
populací,

Or.en
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Pozměňovací návrh 39
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E a. vzhledem k tomu, že je třeba okamžitě 
přijmout opatření ke snížení schodků a 
k obnovení důvěry v evropské veřejné 
finance,

Or.en

Pozměňovací návrh 40
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

F. vzhledem k tomu, že nová správa 
ekonomických záležitostí EU by neměla 
plnit funkci pouhého dohledu nad 
rozpočtem, ale měla by nastolit
přiměřenou rovnováhu mezi investicemi do 
udržitelného růstu a zaměstnáním na plný 
úvazek na jedné straně a prevencí 
nadměrných schodků v průběhu 
hospodářského cyklu, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni EU, na straně druhé,

Or.en

Pozměňovací návrh 41
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
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hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

hospodářského cyklu je třeba usilovat o 
přiměřenou rovnováhu mezi investicemi do 
udržitelného růstu a prevencí nadměrných 
schodků, v souladu se závazky a hlavními 
směry přijatými na úrovni Unie, neboť 
nedostatky ve fiskálních systémech 
jednotlivých členských států by mohly 
destabilizovat celou EU,

Or.en

Pozměňovací návrh 42
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat o 
přiměřenou rovnováhu mezi investicemi do 
udržitelného růstu a prevencí nadměrných 
schodků, v souladu se závazky a hlavními 
směry přijatými na úrovni Unie, a přijatá 
rozhodnutí by neměla negativně ovlivnit 
situaci budoucích generací,

Or.en

Pozměňovací návrh 43
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu, který přinese nová 
pracovní místa, a prevencí nadměrných 
schodků, v souladu se závazky a hlavními 
směry přijatými na úrovni Unie,
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Or.en

Pozměňovací návrh 44
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

(Netýká se českého znění.)

Or.en

Pozměňovací návrh 45
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v průběhu 
hospodářského cyklu je třeba usilovat 
o přiměřenou rovnováhu mezi investicemi 
do udržitelného růstu a prevencí 
nadměrných schodků, v souladu se 
závazky a hlavními směry přijatými na 
úrovni Unie,

(Netýká se českého znění.)

Or.en

Pozměňovací návrh 46
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že fiskální 
konsolidace je důležitá nejen proto, že 
zajistí stabilitu v eurozóně, ale i proto, že 
zabrání tomu, abychom našimi dluhy 
zatížili budoucí generace,

Or.en

Pozměňovací návrh 47
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že proces snižování 
dlouhodobých schodků musí být podpořen 
dalším úsilím o povzbuzení ekonomiky, 
jako např. lepšími podmínkami pro 
investice, zdokonaleným a rozvinutým 
vnitřním trhem, jenž vytváří příležitosti, a 
vyšší mírou konkurenceschopnosti,

Or.en

Pozměňovací návrh 48
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že je třeba vzít na 
vědomí skutečnost, že pro hospodářský 
růst a vyšší míru konkurenceschopnosti 
Unie jsou důležité politiky financované 
z rozpočtu EU, včetně politiky soudržnosti,

Or.en
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Pozměňovací návrh 49
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně v předkrizových 
letech vytrvale rostly a během celé krize 
převážně přetrvaly,

G. vzhledem k tomu, že nedávná 
hospodářská krize jednoznačně prokázala, 
že nadměrné makroekonomické rozdíly a
rozdíly v konkurenceschopnosti a 
nerovnováha běžného účtu v eurozóně, 
které v předkrizových letech vytrvale rostly 
v důsledku neexistence důkladnější 
koordinace hospodářství, nejsou 
z hlediska evropského hospodářství 
udržitelné a je třeba je vyřešit v plném 
rozsahu,

Or.en

Pozměňovací návrh 50

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně v předkrizových 
letech vytrvale rostly a během celé krize 
převážně přetrvaly,

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně a obecněji v EU
v předkrizových letech vytrvale rostly a 
během celé krize převážně přetrvaly,

Or.en

Pozměňovací návrh 51
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně v předkrizových 
letech vytrvale rostly a během celé krize 
převážně přetrvaly,

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti, fiskální 
nerovnováha a nerovnováha běžného účtu 
v eurozóně v předkrizových letech vytrvale 
rostly a během celé krize převážně 
přetrvaly,

Or.en

Pozměňovací návrh 52
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně v předkrizových 
letech vytrvale rostly a během celé krize 
převážně přetrvaly,

G. vzhledem k tomu, že rozdíly 
v konkurenceschopnosti a nerovnováha 
běžného účtu v eurozóně v předkrizových 
letech vytrvale rostly a během celé krize se 
převážně prohloubily,

Or.en

Pozměňovací návrh 53
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G a. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament celé roky naléhavě žádá 
zlepšení správy ekonomických záležitostí, 
a to jak v Unii, tak v rámci vnějšího 
zastoupení EU na mezinárodních 
hospodářských a měnových fórech,

Or.en
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Pozměňovací návrh 54
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že je zapotřebí další 
koordinace mezi vnitrostátními parlamenty 
a Evropským parlamentem, založené na 
vzájemném respektu,

H. vzhledem k tomu, že posílení správy 
ekonomických záležitostí musí být 
doprovázeno upevněním demokratické 
legitimity evropské správy, čehož je třeba 
dosáhnout prostřednictvím významnějšího 
a včasnějšího zapojení Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů 
do celého procesu, je zapotřebí další 
koordinace mezi vnitrostátními parlamentu
a Evropským parlamentem, založené na 
vzájemném respektu,

Or.en

Pozměňovací návrh 55
Diogo Feio

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 
přijatá na jaře 2010 k zajištění stability 
eura jsou pouze dočasným řešením a bude 
nutné podpořit je politickými opatřeními 
na vnitrostátní úrovni a silnějším rámcem 
správy ekonomických záležitostí na úrovni 
EU, zejména mezi členskými státy 
eurozóny,

Or.en

Pozměňovací návrh 56
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I a. vzhledem k tomu, že má-li se Evropa 
stát vedoucím globálním činitelem a 
nejkonkurenceschopnější znalostní 
společností, musí být co nejdříve zavedena 
opatření zaměřená na dlouhodobý růst,

Or.en

Pozměňovací návrh 57
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když
nelze vyloučit, že ustanovení SFEU budou 
v budoucnu změněna,

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí; vyzývá 
Evropskou komisi a Evropskou radu, aby 
v plném rozsahu využily ustanovení 
SFEU; v dlouhodobém horizontu nelze 
vyloučit, že ustanovení SFEU budou 
změněna,

Or.en

Pozměňovací návrh 58
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když 
nelze vyloučit, že ustanovení SFEU budou 
v budoucnu změněna,

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když 
ustanovení SFEU budou muset být
v budoucnu změněna,

Or.en
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Pozměňovací návrh 59
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když 
nelze vyloučit, že ustanovení SFEU budou
v budoucnu změněna,

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí a změny
ustanovení SFEU se mohou v budoucnu 
ukázat jako ožehavé,

Or.en

Pozměňovací návrh 60
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když 
nelze vyloučit, že ustanovení SFEU budou 
v budoucnu změněna,

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, avšak
uplatňování ustanovení SFEU by mělo 
zůstat v určitých mezích,

Or.en

Pozměňovací návrh 61
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí, i když 
nelze vyloučit, že ustanovení SFEU budou 
v budoucnu změněna,

J. vzhledem k tomu, že SFEU rozšiřuje 
pravomoci Unie o možnost posílit unijní 
správu ekonomických záležitostí,
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Or.en

Pozměňovací návrh 62
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J a. vzhledem k tomu, že preventivní 
makroekonomický dohled by měl vycházet 
jak z článku 121, tak z článku 148 SFEU,

Or.en

Pozměňovací návrh 63
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J a. vzhledem k tomu, že jakékoliv 
případné sankce ukládané při nesplnění 
cílů Paktu o stabilitě a růstu musí být 
podmíněny neochotou vyhovět 
požadavkům nebo podvodem, ale 
v žádném případě nesmějí být ukládány 
na základě neschopnosti členského státu 
vyhovět požadavkům z důvodů, které 
překračují jeho možnosti,

Or.en

Pozměňovací návrh 64
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly 
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být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit komplexní sekundární 
legislativu; vzhledem k tomu, že posílení 
unijní správy ekonomických záležitostí na 
základě ustanovení SFEU má zcela zásadní 
význam, měl by se při podpoře vzájemně 
se posilujících politik naplno uplatňovat 
unijní postup, který by respektoval úlohu 
Komise,

být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit komplexní sekundární 
legislativu; vzhledem k tomu, že posílení 
unijní správy ekonomických záležitostí na 
základě ustanovení SFEU má zcela zásadní 
význam, měla by se při podpoře vzájemně 
se posilujících politik naplno uplatňovat 
metoda Společenství, která by 
respektovala úlohu Komise,

Or.fr

Pozměňovací návrh 65
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly 
být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit komplexní sekundární 
legislativu; vzhledem k tomu, že posílení 
unijní správy ekonomických záležitostí na 
základě ustanovení SFEU má zcela zásadní 
význam, měl by se při podpoře vzájemně 
se posilujících politik naplno uplatňovat 
unijní postup, který by respektoval úlohu 
Komise,

K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly 
být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit komplexní sekundární
legislativu; vzhledem k tomu, že posílení 
unijní správy ekonomických záležitostí na 
základě ustanovení SFEU má zcela zásadní 
význam, měl by se při podpoře vzájemně 
se posilujících politik naplno uplatňovat 
unijní postup, který by respektoval úlohu 
Komise a Evropského parlamentu,

Or.en

Pozměňovací návrh 66
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly 
být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit komplexní sekundární 
legislativu; vzhledem k tomu, že posílení 
unijní správy ekonomických záležitostí na 

K. vzhledem k tomu, že k tomu, aby mohly 
být cíle Unie v této oblasti dosaženy, je 
třeba vytvořit a uplatňovat komplexní 
sekundární legislativu; vzhledem k tomu, 
že posílení unijní správy ekonomických 
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základě ustanovení SFEU má zcela zásadní 
význam, měl by se při podpoře vzájemně 
se posilujících politik naplno uplatňovat 
unijní postup, který by respektoval úlohu 
Komise,

záležitostí na základě ustanovení SFEU má 
zcela zásadní význam, měl by se při 
podpoře vzájemně se posilujících politik 
naplno uplatňovat unijní postup, který by 
respektoval úlohu Komise,

Or.en

Pozměňovací návrh 67
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K a. vzhledem k tomu, že Evropa nebude 
schopna zvládnout dnešní hospodářské 
problémy, aniž by dosáhla růstu; růstu 
nebude dosaženo, pokud nebudou přijata 
opatření ke snížení schodků s cílem 
obnovit důvěru v evropské ekonomiky a 
v euro,

Or.en

Pozměňovací návrh 68
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat náležité pobídky 
pro udržitelné hospodářské politiky, jež 
budou posilovat růst, zabraňovat 
morálnímu hazardu, budou v souladu 
s jinými nástroji a politikami EU a 
budou plně využívat přínosů eura jakožto 
společné měny eurozóny,

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat důrazné pobídky 
pro udržitelné hospodářské politiky, jež 
budou posilovat růst, zabraňovat 
morálnímu hazardu, budou v souladu 
s jinými nástroji a politikami EU a 
budou plně využívat přínosů eura jakožto 
společné měny eurozóny,

Or.en
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Pozměňovací návrh 69
Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat náležité pobídky 
pro udržitelné hospodářské politiky, jež 
budou posilovat růst, zabraňovat 
morálnímu hazardu, budou v souladu 
s jinými nástroji a politikami EU a 
budou plně využívat přínosů eura jakožto 
společné měny eurozóny,

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat důrazné pobídky 
pro udržitelné hospodářské politiky, jež 
budou posilovat růst, zabraňovat 
morálnímu hazardu, budou v souladu 
s jinými nástroji a politikami EU a 
maximalizují přínosy eura jakožto 
společné měny pro eurozónu,

Or.en

Pozměňovací návrh 70
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat náležité pobídky 
pro udržitelné hospodářské politiky, jež 
budou posilovat růst, zabraňovat 
morálnímu hazardu, budou v souladu 
s jinými nástroji a politikami EU a 
budou plně využívat přínosů eura jakožto 
společné měny eurozóny,

L. vzhledem k tomu, že každý legislativní 
návrh by měl podporovat hospodářské 
politiky, jež budou posilovat růst, 
zabraňovat morálnímu hazardu, budou 
v souladu s jinými nástroji a politikami EU 
a budou plně využívat přínosů eura jakožto 
společné měny eurozóny,

Or.en

Pozměňovací návrh 71
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice –
zejména investice do infrastruktury – je 
třeba účinně využívat a vyhrazovat pro 
plnění cílů strategie Evropa 2020, a to 
především pokud se týkají výzkumu 
a vývoje, inovací a vzdělávání, neboť je 
třeba posílit konkurenceschopnost a zvýšit 
produktivitu,

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice musí 
být vázány na konkrétní hospodářské cíle 
a cíle v oblasti zaměstnanosti v rámci
strategie Evropa 2020 a musí být zejména 
zaměřeny na trvale udržitelný růst, 
zaměstnanost a boj proti chudobě, neboť 
je třeba posílit konkurenceschopnost 
a podpořit sociální soudržnost,

Or.de

Pozměňovací návrh 72

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice –
zejména investice do infrastruktury – je 
třeba účinně využívat a vyhrazovat pro 
plnění cílů strategie Evropa 2020, a to 
především pokud se týkají výzkumu 
a vývoje, inovací a vzdělávání, neboť je 
třeba posílit konkurenceschopnost a zvýšit 
produktivitu,

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice –
zejména investice do infrastruktury – je 
třeba účinně využívat a vyhrazovat pro 
plnění cílů strategie Evropa 2020, a to 
především pokud se týkají výzkumu 
a vývoje, inovací a vzdělávání, neboť je 
třeba posílit udržitelnost, efektivitu 
využívání zdrojů a konkurenceschopnost 
a zvýšit produktivitu,

Or.en
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Pozměňovací návrh 73
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice –
zejména investice do infrastruktury – je 
třeba účinně využívat a vyhrazovat pro
plnění cílů strategie Evropa 2020, a to 
především pokud se týkají výzkumu 
a vývoje, inovací a vzdělávání, neboť je 
třeba posílit konkurenceschopnost a zvýšit 
produktivitu,

M. vzhledem k tomu, že je třeba posílit 
koherenci krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých veřejných investic; 
a vzhledem k tomu, že tyto investice –
zejména investice do infrastruktury – je 
třeba účinně využívat a vyhrazovat 
s ohledem na plnění cílů strategie Evropa 
2020, a to především pokud se týkají 
výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání, 
neboť je třeba posílit konkurenceschopnost 
a zvýšit produktivitu,

Or.en

Pozměňovací návrh 74
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M a. vzhledem k tomu, že pro posílení 
hospodářského růstu musí být podnikům 
a podnikatelům dána reálná možnost 
zvětšit měřítko svého podnikání a využít 
existence 500 milionů evropských 
spotřebitelů; proto je třeba vnitřní trh se 
službami plně dobudovat,

Or.en

Pozměňovací návrh 75
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N a. vzhledem k tomu, že je třeba, aby 
Unie v rámci mezinárodního měnového 
systému, v mezinárodních finančních 
institucích a na mezinárodních 
finančních fórech zastávala jednotný 
postoj; vzhledem k tomu, že v souladu se 
Smlouvou musí Evropský parlament 
konzultovat s Radou dříve, než přijme 
rozhodnutí podle článku 138 SFEU, a že 
Rada musí získat souhlas Parlamentu 
dříve, než přijme společný postoj, který se 
týká oblastí, na něž je interně uplatňován 
řádný legislativní postup,

Or.en

Pozměňovací návrh 76
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N a. vzhledem k tomu, že cíle Paktu 
o stabilitě a růstu musí být v souladu 
nejen se strategií EU 2020, ale i se všemi 
ostatními kompromisy týkajícími se 
výdajů na rozvojovou pomoc, výzkum a 
vývoj, životní prostředí, vzdělání a potírání 
chudoby,

Or.en

Pozměňovací návrh 77
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N a. vzhledem k tomu, že evropská 
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strategie fiskální konsolidace musí plně 
zohlednit individuální charakteristiky 
každého členského státu a vyhnout se 
zjednodušujícímu a unifikovanému 
přístupu, aby se předešlo dalšímu šíření 
stávajících rozdílů 
v konkurenceschopnosti v EU a 
oslabování úspěchu nové, silnější 
evropské správy ekonomických záležitostí 
a cílů strategie EU 2020 v oblasti 
vytváření pracovních míst a udržitelného 
růstu,

Or.en

Pozměňovací návrh 78
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N a. vzhledem k tomu, že žádné z nově 
navrhovaných opatření by nemělo mít 
nepřiměřený dopad na nejzranitelnější 
členské státy a bránit jim v hospodářském 
růstu a v úsilí o dosažení soudržnosti,

Or.en

Pozměňovací návrh 79
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že finanční dopady 
vyžádaného návrhu by měly být hrazeny 
z příslušných rozpočtových prostředků;

3. domnívá se, že finanční dopady 
vyžádaného návrhu by měly být hrazeny 
z příslušných rozpočtových prostředků 
s ohledem na aktuální stav schodků a 
úsporná opatření v členských státech;

Or.en
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Pozměňovací návrh 80

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doporučení č. 1: Vytvoření koherentního 
a transparentního rámce pro mnohostranný 
dohled na makroekonomický vývoj v Unii 
a v členských státech

Doporučení č. 1: Vytvoření koherentního 
a transparentního rámce pro mnohostranný 
dohled na makroekonomický vývoj v Unii 
a v členských státech a posílení fiskálního 
dohledu

Or.en

Pozměňovací návrh 81

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Legislativní akt by měl mít formu nařízení 
o mnohostranném dohledu na hospodářské 
politiky a vývoj; měl by se zakládat na čl. 
121 odst. 6 SFEU a měl by pozměňovat 
nařízení (ES) č. 1466/97 o preventivní 
složce Paktu o stabilitě a růstu a doplnit je 
novým nařízením, jehož cílem bude 
vytvořit na pravidlech založený 
transparentní rámec pro dohled na 
nadměrnou nerovnováhu, na efekt 
„přelévání“ a vývoj konkurenceschopnosti:

Legislativní akt by měl mít formu nařízení 
o mnohostranném dohledu na hospodářské 
politiky a vývoj; měl by se zakládat na čl. 
121 odst. 6 SFEU a měl by pozměňovat 
nařízení (ES) č. 1466/97 o preventivní 
složce Paktu o stabilitě a růstu a doplnit je 
novým nařízením, jehož cílem bude 
vytvořit na pravidlech založený 
transparentní rámec pro dohled na 
nadměrnou makroekonomickou
nerovnováhu, na efekt „přelévání“ a vývoj 
konkurenceschopnosti:

Or.en
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Pozměňovací návrh 82
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Legislativní akt by měl mít formu nařízení 
o mnohostranném dohledu na hospodářské 
politiky a vývoj; měl by se zakládat na čl. 
121 odst. 6 SFEU a měl by pozměňovat 
nařízení (ES) č. 1466/97 o preventivní 
složce Paktu o stabilitě a růstu a doplnit je 
novým nařízením, jehož cílem bude 
vytvořit na pravidlech založený 
transparentní rámec pro dohled na 
nadměrnou nerovnováhu, na efekt 
„přelévání“ a vývoj 
konkurenceschopnosti:

Legislativní akt by měl mít formu nařízení 
o mnohostranném dohledu na hospodářské 
politiky a vývoj; měl by se zakládat na čl. 
121 odst. 6 SFEU a měl by pozměňovat 
nařízení (ES) č. 1466/97 o preventivní 
složce Paktu o stabilitě a růstu:

Or.en

Pozměňovací návrh 83
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – bod i (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i. zajistit partnerský dialog mezi Komisí a 
vnitrostátními parlamenty zapojením 
Komise do parlamentních rozprav 
o programech stability a konvergenčních 
programech a o národních programech 
reforem;

Or.de

Pozměňovací návrh 84
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise, jehož cílem bude 
předcházet nadměrné makroekonomické 
nerovnováze, neudržitelným fiskálním 
a jiným politikám a v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020 reagovat na 
problémy spojené s finanční stabilitou 
a růstem;

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise, jehož cílem bude 
předcházet nadměrné makroekonomické 
nerovnováze, neudržitelným fiskálním 
a jiným politikám a v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020 reagovat na 
problémy spojené s finanční stabilitou, 
dlouhodobými investicemi a trvale 
udržitelným růstem; posílit úlohu 
Evropského parlamentu a angažovanost 
všech ostatních zúčastněných stran při 
správě tohoto dohledu;

Or.en

Pozměňovací návrh 85
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise, jehož cílem bude 
předcházet nadměrné makroekonomické 
nerovnováze, neudržitelným fiskálním 
a jiným politikám a v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020 reagovat na 
problémy spojené s finanční stabilitou 
a růstem;

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise (článek 121 a čl. 121 
odst. 5 a 6) za účelem začlenění Paktu 
o růstu a zaměstnanosti do stejného 
legislativního rámce stávajících nástrojů, 
jehož cílem bude předcházet nadměrné 
makroekonomické nerovnováze, 
neudržitelným fiskálním a jiným politikám 
v souladu s cíli strategie Evropa 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 86
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise, jehož cílem bude 
předcházet nadměrné makroekonomické 
nerovnováze, neudržitelným fiskálním 
a jiným politikám a v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020 reagovat na 
problémy spojené s finanční stabilitou 
a růstem;

– definovat rozsah mnohostranného 
dohledu založeného na nástrojích SFEU 
a hodnocení Komise, jehož cílem bude 
předcházet nadměrné makroekonomické 
nerovnováze, neudržitelným fiskálním 
a jiným politikám, reagovat na problémy 
spojené s finanční stabilitou a růstem a 
zohledňovat cíle strategie Evropa 2020 a 
další související vývoj;

Or.en

Pozměňovací návrh 87

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv 
kapitálu, vývoj produktivity a vývoj na 
trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým 
dluhem a trhů s nemovitostmi);

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude disponovat 
vhodnými metodologickými nástroji a 
umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů 
(reálných i nominálních), k nimž patří 
mimo jiné: vývoj běžného účtu / platební 
bilance, pozice čistých zahraničních aktiv, 
vývoj daňového základu, reálné efektivní 
směnné kurzy, příliv kapitálu, 
produktivita (včetně produktivity zdrojů a 
celkové produktivity faktorů), náklady na 
jednotku pracovní síly, kvantitativní a 
kvalitativní ukazatele týkající se úrovně 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti, 
ukazatele environmentálních externalit,
růst úvěrů a vývoj cen aktiv (včetně 
finančních aktiv a trhů s nemovitostmi);
pro ukazatele zahrnuté do souboru 
ukazatelů by měly být stanoveny výstražné 
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prahové hodnoty;

Or.en

Pozměňovací návrh 88
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude disponovat 
vhodnými metodologickými nástroji a 
umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů 
(reálných i nominálních), jež mohou mít 
vliv na stav konkurenceschopnosti, k nimž 
paří mimo jiné: míra růstu, skladba 
vnitrostátního HDP, míra zaměstnanosti, 
vývoj reálných směnných kurzů, vývoj 
nákladů na pracovní sílu, vývoj běžného 
účtu / platební bilance, růst úvěrů, tvorba a 
příliv kapitálu, vývoj produktivity a vývoj 
na trzích s aktivy (včetně trhů se 
soukromým dluhem a trhů s 
nemovitostmi);

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude disponovat 
vhodnými metodologickými nástroji a 
umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů 
(reálných i nominálních), jež mohou mít 
vliv na stav konkurenceschopnosti, k nimž 
paří mimo jiné: míra růstu, skladba 
vnitrostátního HDP, míra zaměstnanosti, 
podíl mezd, míra chudoby, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na 
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv 
kapitálu, vývoj produktivity a vývoj na 
trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým 
dluhem a trhů s nemovitostmi);

Or.de

Pozměňovací návrh 89
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
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nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na 
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv 
kapitálu, vývoj produktivity a vývoj na 
trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým 
dluhem a trhů s nemovitostmi);

nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti a chudoby, 
vývoj reálných směnných kurzů, vývoj 
nákladů na pracovní sílu, vývoj běžného 
účtu / platební bilance, růst úvěrů, tvorba 
a příliv kapitálu, vývoj produktivity 
a vývoj na trzích s aktivy (včetně trhů se 
soukromým dluhem a trhů 
s nemovitostmi);

Or.en

Pozměňovací návrh 90
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na 
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba 
a příliv kapitálu, vývoj produktivity a vývoj 
na trzích s aktivy (včetně trhů se 
soukromým dluhem a trhů 
s nemovitostmi);

– rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu a investic, míra 
zaměstnanosti a nezaměstnanosti, vývoj 
reálných směnných kurzů a běžného účtu;
rovněž je třeba řešit jakékoli náznaky 
spekulativních bublin;

Or.en
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Pozměňovací návrh 91

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– členské státy by měly na základě 
hloubkového společného a dvoustranného
dohledu zahrnujícího výše uvedený soubor 
ukazatelů a v souladu s integrovanými 
hlavními směry přijímat rozhodnutí 
týkající se vnitrostátních politik 
koordinovaně a měly by přitom mít na 
paměti, že jejich vnitrostátních politiky 
mají unijní rozměr;

– členské státy by měly na základě 
hloubkového mnohostranného dohledu 
zahrnujícího výše uvedený soubor 
ukazatelů a každoroční veřejná 
doporučení vydávaná Komisí přijímat 
rozhodnutí týkající se vnitrostátních politik 
zaměřených na odstraňování (předcházení 
a nápravu) makroekonomické 
nerovnováhy koordinovaně a v souladu 
s integrovanými hlavními směry a měly by 
přitom náležitě zohledňovat unijní rozměr 
vnitrostátních politik, a v důsledku toho 
efekty přelévání a odolnost vůči vnějším 
otřesům; všechny členské státy by měly 
usilovat o dosažení pokroku, ale státy 
s většími nedostatky by se obecně měly 
výrazněji podílet na zmenšení 
nerovnováhy;

Or.en

Pozměňovací návrh 92
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– členské státy by měly na základě 
hloubkového společného a dvoustranného 
dohledu zahrnujícího výše uvedený soubor 
ukazatelů a v souladu s integrovanými 
hlavními směry přijímat rozhodnutí 
týkající se vnitrostátních politik 
koordinovaně a měly by přitom mít na 
paměti, že jejich vnitrostátních politiky 

– na základě hloubkového společného a 
dvoustranného dohledu zahrnujícího výše 
uvedený soubor ukazatelů a v souladu 
s integrovanými hlavními směry by měla 
být respektována odpovědnost členských 
států za přijímání rozhodnutí týkajících se 
vnitrostátních politik spolu s nutností 
zohledňovat unijní rozměr těchto 
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mají unijní rozměr; vnitrostátních politik, zejména těch států, 
které jsou členy eurozóny;

Or.en

Pozměňovací návrh 93
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– členské státy by měly na základě 
hloubkového společného a dvoustranného 
dohledu zahrnujícího výše uvedený 
soubor ukazatelů a v souladu 
s integrovanými hlavními směry přijímat 
rozhodnutí týkající se vnitrostátních politik 
koordinovaně a měly by přitom mít na 
paměti, že jejich vnitrostátních politiky 
mají unijní rozměr;

– měl by probíhat hloubkový dohled 
zaměřený na jednotlivé země, pokud výše 
uvedený soubor ukazatelů prokáže jeho 
nutnost, a dotčené členské státy by měly
přijímat rozhodnutí týkající se 
vnitrostátních politik a měly by přitom mít 
na paměti doporučení Komise a 
skutečnost, že tyto vnitrostátní politiky 
mají unijní rozměr;

Or.en

Pozměňovací návrh 94

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– v souladu se zásadou, že způsoby, jak 
znovu nastolit rovnováhu, by měly být 
společné, zároveň však diferencované, by 
pro všechny členské státy mělo být 
přínosem, budou-li některé z nich moci 
odložit rychlou fiskální konsolidaci na 
později, pokud relativní růstový efekt bude 
celkově pozitivní; jak Komise uznala ve 
své výroční zprávě o veřejných financích 
HMU za rok 2010 a Euroskupina ve svých 
závěrech před summitem Evropské rady 
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na jaře 2010, vyžadoval by takový 
společný proces rozhodování a koordinace 
od zemí s přebytky běžného účtu, aby 
stimulovaly zaměstnanost a vnitřní 
poptávku mj. zvýšením investic do trvale 
udržitelného a inovativního hospodářství, 
zatímco země se schodky běžného účtu by 
přijaly zvláštní opatření na vyvážení 
veřejných rozpočtů a schodků běžného 
účtu a řádně by přitom zohlednily nutnost 
zajistit sociální ochranu a soudržnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 95
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Komise vypracuje vhodné analytické 
nástroje a rozvine odborné znalosti, 
pomocí nichž bude možné prozkoumat 
hlubší příčiny přetrvávajících 
divergentních tendencí v eurozóně, včetně 
dopadu společných politik na jednotlivé 
hospodářské systémy v eurozóně;

Or.en

Pozměňovací návrh 96

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, a přitom zohledňovat 
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doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

vzájemné sbližování a vzdalování 
členských států s cílem zvyšovat odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
pozitivní dopady rozhodnutí členských 
států na jiné členské státy;

Or.en

Pozměňovací návrh 97
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy,
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na trvale udržitelný růst, 
zaměstnanost, konkurenceschopnost a boj 
proti chudobě a přitom budou zohledňovat 
vzájemné sbližování i vzdalování 
členských států, posilování relativních 
konkurenčních výhod členských států, 
odolnost hospodářství vůči vnějším 
otřesům a dopady rozhodnutí členských 
států na jiné členské státy;

Or.de

Pozměňovací návrh 98
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy,
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
s ohledem na strategii EU 2020, jež se 
soustředí na trvale udržitelný a stálý růst, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

Or.de

Pozměňovací návrh 99
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik, a to v souladu s hlavními směry 
pro oblast zaměstnanosti, jako klíčového 
nástroje pro hospodářské vedení, dohled a 
specifická doporučení jednotlivým 
členským státům v souladu se strategií EU 
2020, jež se soustředí na růst, 
zaměstnanost, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států –
včetně jejich demografické situace –, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;
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Or.en

Pozměňovací návrh 100
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik a hlavních směrů politik 
zaměstnanosti členských států jako 
klíčových nástrojů pro hospodářské 
vedení, dohled a specifická doporučení 
jednotlivým členským státům v souladu se 
strategií EU 2020, jež se soustředí na růst, 
strukturální reformy, produktivitu a 
konkurenceschopnost a přitom budou 
zohledňovat vzájemné sbližování i 
vzdalování členských států, posilování 
relativních konkurenčních výhod členských 
států, odolnost hospodářství vůči vnějším 
otřesům a dopady rozhodnutí členských 
států na jiné členské státy;

Or.en

Pozměňovací návrh 101
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
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sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy, zejména v oblasti eurozóny;

Or.en

Pozměňovací návrh 102
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

– zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
s ohledem na strategii EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

Or.en

Pozměňovací návrh 103
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést společná pravidla pro aktivnější
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 

– zavést společná pravidla pro efektivnější
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
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hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost a 
přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států, odolnost 
hospodářství vůči vnějším otřesům a 
dopady rozhodnutí členských států na jiné 
členské státy;

Or.en

Pozměňovací návrh 104
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit mechanismus na vnitrostátní 
úrovni, pomocí něhož bude možné 
posoudit provádění priorit strategie 
Evropa 2020 v národních programech 
reforem a způsob, jakým lze v této 
souvislosti dosáhnout příslušných 
vnitrostátních cílů, což podpoří 
každoroční vyhodnocování prováděné 
orgány EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 105

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést postupy umožňující již v rané fázi – zavést postupy umožňující Komisi 
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poskytovat politické poradenství a využívat 
politického varování v souladu s čl. 121 
odst. 4 SFEU;

vydávat včasná varování a již v rané fázi 
poskytovat politické poradenství přímo 
členským státům;

Or.en

Pozměňovací návrh 106

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– v případech, kdy makroekonomická 
nerovnováha přetrvává a zhoršuje se, by 
mělo být možné přiznat členskému státu 
prostřednictvím transparentního a 
objektivního postupu status „nadměrné 
nerovnováhy“, což by dalo podnět 
k přísnějšímu dohledu a nápravným 
opatřením;

Or.en

Pozměňovací návrh 107
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států 
(hlavních prvků a předpokladů) s cílem 
lépe hodnotit provádění a budoucí 
realizaci programů stability, 
konvergenčních programů a národních 
programů reforem a který by přitom bral 
náležitý ohled na vnitrostátní procesy 
přijímání ročních rozpočtů a víceleté 
rozpočtové rámce;

– zavést „evropský semestr“, který by 
zvýšil soulad mezi programy stability, 
konvergenčními programy a národními 
programy reforem na jedné straně a 
vnitrostátními ročními a víceletými 
rozpočtovými rámci na druhé straně a 
který by přitom bral náležitý ohled na 
vnitrostátní rozpočtové procesy;
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Or.en

Pozměňovací návrh 108
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 
prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce;

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 
prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce: členské státy 
Komisi v dubnu předloží své programy 
stability, konvergenční programy a 
národní programy reforem, do jejichž 
vypracování se řádně zapojily vnitrostátní
parlamenty a které zohledňují pravidla a 
závěry na úrovni EU; Evropský parlament 
může zavést systematický způsob na 
podporu veřejné diskuse a ke zvýšení 
povědomí o těchto postupech i o způsobu, 
jakým orgány EU provádějí dojednaná 
pravidla, a ke zvýšení jejich viditelnosti a 
odpovědnosti za ně;

Or.en

Pozměňovací návrh 109
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 
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prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce;

prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce; hlavní směry 
hospodářské politiky a hlavní směry pro 
oblast zaměstnanosti stanovené společně 
s Parlamentem by měly být použity jako 
rámec pro diskusi a zhodnocení rozpočtů 
členských států eurozóny, dříve než budou 
předloženy příslušným vnitrostátním 
parlamentům;

Or.en

Pozměňovací návrh 110
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 
prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce;

– zavést „unijní semestr“, který by dával 
možnost prvního srovnání a posouzení 
návrhů rozpočtů členských států (hlavních 
prvků a předpokladů) s cílem lépe hodnotit 
provádění a budoucí realizaci programů 
stability, konvergenčních programů a 
národních programů reforem a který by 
přitom bral náležitý ohled na vnitrostátní 
procesy přijímání ročních rozpočtů a 
víceleté rozpočtové rámce a zohledňoval 
příslušná vnitrostátní pravidla a postupy;

Or.en

Pozměňovací návrh 111
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“ týkající 
se integrovaných hlavních směrů na 
vnitrostátní i unijní úrovni a tím umožnit 
opravdové a včasné zapojení všech 
zúčastněných stran;

– využít „evropský semestr“ k zajištění 
souladu mezi integrovanými hlavními 
směry na vnitrostátní i unijní úrovni a 
k naplnění kvantitativních a kvalitativních 
cílů stanovených novým Paktem pro růst 
a zaměstnanost;

Or.en

Pozměňovací návrh 112

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést „unijní semestr“ týkající 
se integrovaných hlavních směrů na 
vnitrostátní i unijní úrovni a tím umožnit 
opravdové a včasné zapojení všech 
zúčastněných stran;

– zavést „unijní semestr“ týkající 
se integrovaných hlavních směrů na 
vnitrostátní i unijní úrovni a tím umožnit 
opravdové a včasné zapojení všech 
zúčastněných stran; začlenit konzultace 
se sociálními partnery na úrovni Unie 
prostřednictvím intenzivnějšího 
makroekonomického sociálního dialogu;

Or.en

Pozměňovací návrh 113
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 7 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– poskytnout v rámci evropského semestru 
prostor pro širší diskusi o finančních 
záležitostech a o hospodářské situaci EU, 
která by zahrnovala konzultace se 
sociálními partnery na úrovni EU, a 
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zintenzivnit makroekonomický sociální 
dialog;

Or.en

Pozměňovací návrh 114
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– harmonizovat hlavní předpoklady a 
ukazatele používané v odhadech, jež slouží 
jako podklady pro přípravu vnitrostátních 
programů stability, konvergenčních 
programů a národních programů reforem;

– zajistit, aby se při stanovování hlavních 
předpokladů a ukazatelů používaných
v odhadech, jež slouží jako podklady pro 
přípravu vnitrostátní programů stability, 
konvergenčních programů a národních 
programů reforem, postupovalo, zejména 
v eurozóně, důkladně a důsledně;

Or.en

Pozměňovací návrh 115
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– harmonizovat hlavní předpoklady a 
ukazatele používané v odhadech, jež 
slouží jako podklady pro přípravu 
vnitrostátních programů stability, 
konvergenčních programů a národních 
programů reforem;

– dále harmonizovat metody pro výpočet 
hlavních rozpočtových úhrnů za účelem
snazšího srovnávání členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 116

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– harmonizovat hlavní předpoklady a 
ukazatele používané v odhadech, jež slouží 
jako podklady pro přípravu vnitrostátních 
programů stability, konvergenčních 
programů a národních programů reforem;

– harmonizovat hlavní předpoklady a 
ukazatele používané v odhadech, jež slouží 
jako podklady pro přípravu vnitrostátních 
programů stability, konvergenčních 
programů a národních programů reforem;
trojstupňový přístup jako základ (jak je 
tomu v případě zátěžových testů pro 
finanční instituce), který zahrnuje 
negativní, neutrální a pozitivní 
makroekonomický scénář, by byl rovněž 
rozumným přístupem ve vysoce nejistém a 
provázaném mezinárodním hospodářském 
prostředí;

Or.en

Pozměňovací návrh 117
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit vazbu mezi programy stability 
a konvergenčními programy a národními 
programy reforem a vnitrostátními 
ročními a víceletými rozpočtovými rámci 
a respektovat přitom vnitrostátní pravidla 
a postupy;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 118
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– před přijetím politik, o nichž se uvažuje – před přijetím politik, o nichž se uvažuje 
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v programech stability a konvergenčních 
programech na vnitrostátní úrovni, zavést 
důkladnější hodnocení hlavních prvků
těchto programů na úrovni Unie;

v programech stability a konvergenčních 
programech, na vnitrostátní úrovni, zavést 
důkladnější hodnocení těchto programů 
z hlediska jejich provázanosti s cíli 
ostatních členských států a s cíli Unie;

Or.en

Pozměňovací návrh 119
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů;

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů, 
a to např. prostřednictvím každoroční 
rozpravy, jíž se zúčastní vnitrostátní 
parlamenty společně s Evropským 
parlamentem a na níž se budou 
projednávat integrované hlavní směry 
a jednotlivá rozpočtová zaměření;

Or.en

Pozměňovací návrh 120
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů;

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů 
a sociálních partnerů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 121

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů;

– před oficiální prezentací programů 
stability a konvergenčních programů 
a národních programů reforem na úrovni 
Unie zajistit v dohodnutém časovém rámci 
účinné zapojení vnitrostátních parlamentů 
a sociálních partnerů;

Or.en

Pozměňovací návrh 122
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést systematičtější srovnávání 
plánované fiskální strategie stanovené
jednotlivými členskými státy v programech 
stability a konvergenčních programech 
a skutečně dosaženého výsledku, které 
přezkoumá podstatné rozdíly mezi 
plánovanými a dosaženými hodnotami 
a bude se jimi blíže zabývat;

– zavést systematičtější srovnávání 
plánované fiskální strategie a strategie 
růstu a vytváření pracovních příležitostí, 
jež byly stanoveny jednotlivými členskými 
státy v programech stability 
a konvergenčních programech, a skutečně 
dosaženého výsledku, které přezkoumá 
podstatné rozdíly mezi plánovanými 
a dosaženými hodnotami a bude se jimi 
blíže zabývat;

Or.en
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Pozměňovací návrh 123
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést systematičtější srovnávání 
plánované fiskální strategie stanovené 
jednotlivými členskými státy v programech 
stability a konvergenčních programech 
a skutečně dosaženého výsledku, které 
přezkoumá podstatné rozdíly mezi 
plánovanými a dosaženými hodnotami 
a bude se jimi blíže zabývat;

– zavést systematičtější následné
srovnávání plánované fiskální strategie 
stanovené jednotlivými členskými státy 
v programech stability a konvergenčních 
programech a skutečně dosaženého 
výsledku, které přezkoumá podstatné 
rozdíly mezi plánovanými a dosaženými 
hodnotami a bude se jimi blíže zabývat;

Or.en

Pozměňovací návrh 124
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 13 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zdůrazňuje, že je třeba se řídit 
každoročními politickými doporučeními 
a varováními Komise týkajícími se plnění 
cílů strategie Evropa 2020 ze strany 
členských států; má-li se zajistit, aby 
členské státy tyto cíle plnily, je nutné 
vytvořit systém odměn a sankcí,

Or.en

Pozměňovací návrh 125
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pod záštitou Komise nezávislý, 
systematický a důkladný postup hodnocení 
programů stability a konvergenčních 
programů a národních programů reforem 
s cílem dosáhnout transparentnějšího 
přístupu a zvýšit nezávislost posuzování;

(Netýká se českého znění.)

Or.en

Pozměňovací návrh 126
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské a sociální politiky, u nichž se 
očekává, že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou mít negativní 
dopad na vývoj růstu v celé Evropě nebo
narušit hladké fungování vnitřního trhu 
a Hospodářské a měnové unie (HMU);

Or.de

Pozměňovací návrh 127
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít s ohledem na prahové 
hodnoty stanovené Komisí výrazné efekty 
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fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

Or.en

Pozměňovací návrh 128
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU) nebo ohrozit cíle 
stanovené EU, a to zejména ve strategii 
Evropa 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 129

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

– stanovit přesné postupy a zavést pro 
členské státy povinnost informovat ostatní 
členské státy a Komisi předtím, než 
přijmou rozhodnutí v oblasti hospodářské 
politiky, u nichž se očekává, že budou mít 
hmatatelné efekty „přelévání“, které 
mohou ohrozit hladké fungování vnitřního 
trhu a Hospodářské a měnové unie (HMU);
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Or.en

Pozměňovací návrh 130
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
informovat ostatní členské státy a Komisi 
předtím, než přijmou rozhodnutí v oblasti 
hospodářské politiky, u nichž se očekává, 
že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

– zavést pro členské státy, zejména státy 
eurozóny, povinnost informovat ostatní 
členské státy a Komisi o rozhodnutích
v oblasti hospodářské politiky, u nichž se 
očekává, že budou mít hmatatelné efekty 
„přelévání“, které mohou narušit hladké 
fungování vnitřního trhu a Hospodářské 
a měnové unie (HMU);

Or.en

Pozměňovací návrh 131
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
podávat doplňující informace, jestliže 
vzniknou opodstatněné obavy, že 
prováděné politiky mohou mít negativní 
dopad na řádné fungování vnitřního trhu 
nebo HMU;

– zavést pro členské státy povinnost 
podávat doplňující informace, jestliže 
vzniknou opodstatněné obavy, že 
prováděné politiky mohou mít negativní 
dopad na vývoj růstu v celé Evropě nebo 
na řádné fungování vnitřního trhu nebo 
HMU;

Or.de

Pozměňovací návrh 132
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 17 



AM\830333CS.doc 61/116 PE448.796v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést pro členské státy povinnost 
podávat doplňující informace, jestliže 
vzniknou opodstatněné obavy, že 
prováděné politiky mohou mít negativní 
dopad na řádné fungování vnitřního trhu 
nebo HMU;

– zavést pro členské státy povinnost 
podávat doplňující informace, jestliže 
vzniknou opodstatněné obavy, že 
prováděné politiky mohou mít negativní 
dopad na řádné fungování vnitřního trhu či
HMU nebo ohrozit cíle stanovené EU, a to 
zejména ve strategii Evropa 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 133
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zohlednit posouzení provedené 
Evropským výborem pro systémová rizika 
v rámci mnohostranného dohledu, zejména 
pokud jde o finanční stabilitu, zátěžové 
testy, efekty „přelévaní směrem ven 
a dovnitř“ a nadměrná kumulace 
soukromého dluhu;

– zohlednit posouzení provedené 
Evropským výborem pro systémová rizika 
v rámci mnohostranného dohledu, zejména 
pokud jde o finanční stabilitu;

Or.en

Pozměňovací návrh 134
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doporučení č. 2: Posílení pravidel Paktu 
o stabilitě a růstu

Doporučení č. 3: Posílení pravidel Paktu 
o stabilitě a růstu

Or.en



PE448.796v02-00 62/116 AM\830333CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 135

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu a povahu 
státních veřejných výdajů nutných pro 
provedení strukturálních reforem, jež 
podpoří růst:

Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu, 
hospodářský cyklus a tedy potřebu 
prostoru pro provádění politiky 
proticyklických rozpočtových opatření, ale 
i povahu státních veřejných výdajů nutných 
pro provedení strukturálních reforem, jež 
podpoří růst. Všechny členské státy by 
měly usilovat o dosažení pokroku, ale 
státy s většími nedostatky by se obecně 
měly více podílet na plnění cílů 
souvisejících s výší dluhů a schodkem:

Or.en

Pozměňovací návrh 136
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu a povahu 

Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu a povahu 
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státních veřejných výdajů nutných pro 
provedení strukturálních reforem, jež 
podpoří růst:

státních veřejných výdajů nutných pro 
stanovení jasných cílů v oblasti 
hospodářské politiky a inteligentních 
strategií růstu:

Or.de

Pozměňovací návrh 137
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu a povahu 
státních veřejných výdajů nutných pro 
provedení strukturálních reforem, jež 
podpoří růst:

 Právní akt, který má být přijat (mj. na 
základě článku 126 SFEU) by měl být 
především zaměřen na posílení preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu, měl by 
přesně vymezit pobídky a měl by 
obsahovat sankce, které by byly 
z hospodářského a politického hlediska 
promyšlenější. Zároveň by měl řádně 
zohledňovat strukturu rozpočtu a povahu 
státních veřejných výdajů nutných pro 
provedení strukturálních reforem, jež 
podpoří růst:

Or.en

Pozměňovací návrh 138
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 1 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup 
dohledu při nadměrném schodku, jehož
součást by tvořily podrobné pravidelné 
zprávy o dynamice dluhu a jeho vývoji 
(včetně tzv. zátěžových testů zkoumajících 
udržitelnost), by byl zahájen u všech 
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veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, jakmile 
dluh klesne pod úroveň 60 %;

členských států, jejichž veřejný dluh 
překročí práh 60 % a nebude klesat 
uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, jakmile 
dluh klesne pod úroveň 60 %;
konsolidační úsilí by mělo být úměrné 
výchozí fiskální pozici a mělo by 
upřednostňovat omezení výdajů;

Or.en

Pozměňovací návrh 139
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, jakmile 
dluh klesne pod úroveň 60 %;

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % HDP
a nebude klesat přiměřeným a udržitelným
tempem; postup při nadměrném schodku 
bude pozastaven, pokud země bude 
splňovat svůj střednědobý fiskální cíl, 
a ukončen, jakmile dluh klesne pod úroveň 
60 % HDP;

Or.de

Pozměňovací návrh 140
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, jakmile 
dluh klesne pod úroveň 60 %;

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % HDP
a nebude klesat uspokojivým tempem; 
postup při nadměrném schodku bude 
pozastaven, pokud země bude splňovat 
svůj střednědobý fiskální cíl, a ukončen, 
jakmile dluh klesne pod úroveň 60 %;

Or.en

Pozměňovací návrh 141
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahájit postup při nadměrném schodku / 
postup dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, 
jakmile dluh klesne pod úroveň 60 %;

– objasnit a zvýšit transparentnost 
postupu při nadměrném schodku / postupu
dohledu při nadměrném schodku a posílit 
význam, který je přisuzován dluhu 
a spojitosti mezi dluhem a schodkem, ale 
také jejich dynamickému vývoji;

Or.en
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Pozměňovací návrh 142

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Evropská komise by měla před vydáním 
svých konečných závěrů ohledně postupu 
při nadměrném schodku / postupu 
dohledu při nadměrném schodku vést 
konzultace s evropskými sociálními 
partnery a příslušnými sociálními 
partnery členských států a vzít v potaz 
jejich stanoviska;

Or.en

Pozměňovací návrh 143
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– důsledněji zohledňovat výši zadlužení 
a dynamiku dluhu (posouzení udržitelnosti 
veřejných financí) v rychlosti sbližování 
vedoucímu ke specifickému 
střednědobému fiskálnímu cíli členského 
státu, který má být zapracován do 
programů stability a konvergenčních 
programů;

– důsledněji zohledňovat výši zadlužení, 
profil dluhu (včetně splatnosti)
a dynamiku dluhu (posouzení udržitelnosti 
veřejných financí) v rychlosti sbližování 
vedoucímu ke specifickému 
střednědobému fiskálnímu cíli členského 
státu, který má být zapracován do 
programů stability a konvergenčních 
programů;

Or.en

Pozměňovací návrh 144
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou důchodové závazky 
a státní záruky (ať už např. v podobě 
jistiny, podílu nebo příjmu) v investicích 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or.en

Pozměňovací návrh 145
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, a nákladů, které 
v souvislosti s takovýmto typem investic 
ponese po řadu let státní rozpočet;

Or.en

Pozměňovací návrh 146
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu, 
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 
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a soukromého sektoru; a soukromého sektoru, a bedlivěji sledovat 
souvislost mezi zadlužením, schodkem 
a růstem;

Or.en

Pozměňovací návrh 147
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu,
včetně implicitních a podmíněných 
závazků, jako jsou státní záruky 
v investicích partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

– vytvořit jasný a harmonizovaný rámec 
pro měření a sledování dynamiky dluhu 
a přebytku, včetně implicitních 
a podmíněných závazků, jako jsou státní 
záruky v investicích partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

Or.en

Pozměňovací návrh 148
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit pro každou zemi individuální 
časový rámec pro fiskální konsolidaci, 
která proběhne nejpozději do roku 2015, 
a zajistit tak, aby schodek veřejných 
financí dosáhl ve všech zemích úrovní 
stanovených v Paktu o stabilitě a růstu,

Or.en

Pozměňovací návrh 149
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 4 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit mechanismus dohledu, jehož
součástí budou případná varování 
a odstupňované sankce pro ty členské 
státy, které nesplňují svůj střednědobý 
fiskální cíl ani se mu neblíží dohodnutým 
tempem;

– zřídit mechanismus dohledu a další 
odrazující mechanismy, jejichž součástí 
budou veřejná varování pro ty členské 
státy, které nesplňují svůj střednědobý 
fiskální cíl ani se mu neblíží dohodnutým 
tempem;

Or.en

Pozměňovací návrh 150
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit mechanismus dohledu, jehož 
součástí budou případná varování 
a odstupňované sankce pro ty členské státy, 
které nesplňují svůj střednědobý fiskální cíl 
ani se mu neblíží dohodnutým tempem;

– zřídit mechanismus dohledu, jehož 
součástí budou případná varování 
a odstupňované sankce pro ty členské státy, 
které nesplňují svůj střednědobý fiskální cíl 
ani se mu neblíží dohodnutým tempem,
přičemž je však nutné se vyvarovat 
zjednodušujícího univerzálního přístupu 
a brát plně v úvahu odlišné 
charakteristiky každého členského státu;

Or.en

Pozměňovací návrh 151

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit mechanismus dohledu, jehož 
součástí budou případná varování 
a odstupňované sankce pro ty členské státy, 
které nesplňují svůj střednědobý fiskální cíl 

– zřídit mechanismus dohledu, jehož 
součástí budou případná varování 
a odstupňované sankce pro ty členské státy, 
které nesplňují svůj střednědobý fiskální cíl 
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ani se mu neblíží dohodnutým tempem; ani se mu neblíží dohodnutým tempem, ale 
také pobídky pro země, které svého 
střednědobého fiskálního cíle dosáhnou 
rychleji, než se očekávalo;

Or.en

Pozměňovací návrh 152
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– naléhat na Evropskou radu 
a Evropskou komisi, aby vypracovaly 
politiku „cukru a biče“ a v rámci článku 
136 Smlouvy používaly mechanismy 
k zajištění souladu, jako jsou hospodářské 
pobídky a sankce, s cílem podpořit silnější 
správu EU, a to zejména posílenou správu 
v rámci strategie EU 2020;

Or.en

Pozměňovací návrh 153
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požadovat přijetí právní úpravy, na 
jejímž základě bude členským státům, 
které opakovaně nesplní evropská kritéria 
pro stabilitu, automaticky pozastaveno 
vyplácení prostředků ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti EU (včetně 
prostředků pro rozvoj venkova);

Or.en
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Pozměňovací návrh 154
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 5 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požadovat, aby bylo členským státům, 
které opakovaně nesplní evropská kritéria 
pro stabilitu, pozastaveno právo na 
hlasování v poradních orgánech EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 155
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést minimální pravidla a pokyny 
týkající se rozpočtových postupů na 
vnitrostátní úrovni (tj. ročních a víceletých 
finančních rámců) s cílem plnit závazek 
stanovený v článku 3 Protokolu (č. 12) 
o postupu při nadměrném schodku; tyto 
vnitrostátní rámce by měly obsahovat 
dostatek informací jak o výdajové, tak 
o příjmové straně plánovaných 
rozpočtových aktivit, aby bylo možné vést 
rozumnou diskusi a kontrolovat rozpočtové 
plány na úrovni členských států i Unie;

– zavést minimální pravidla a pokyny 
týkající se rozpočtových postupů na 
vnitrostátní úrovni (tj. ročních a víceletých 
finančních rámců) s cílem plnit závazek 
stanovený v článku 3 Protokolu (č. 12) 
o postupu při nadměrném schodku; tyto 
vnitrostátní rámce by měly obsahovat 
dostatek informací jak o výdajové, tak 
o příjmové straně plánovaných 
rozpočtových aktivit, aby bylo možné vést 
rozumnou diskusi a kontrolovat rozpočtové 
plány na úrovni členských států i Unie; je 
třeba se i nadále zabývat srovnatelností 
rozpočtů jednotlivých členských států, 
pokud jde o různé druhy výdajů 
a politické priority, které odrážejí;

Or.en
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Pozměňovací návrh 156
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést minimální pravidla a pokyny 
týkající se rozpočtových postupů na 
vnitrostátní úrovni (tj. ročních a víceletých 
finančních rámců) s cílem plnit závazek 
stanovený v článku 3 Protokolu (č. 12) 
o postupu při nadměrném schodku; tyto 
vnitrostátní rámce by měly obsahovat 
dostatek informací jak o výdajové, tak 
o příjmové straně plánovaných 
rozpočtových aktivit, aby bylo možné vést 
rozumnou diskusi a kontrolovat rozpočtové 
plány na úrovni členských států i Unie;

– zavést minimální pravidla a pokyny 
týkající se rozpočtových postupů (tj. 
ročních a víceletých finančních rámců) 
a orgánů na vnitrostátní úrovni s cílem 
plnit závazek stanovený v článku 3 
Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném 
schodku; tyto vnitrostátní rámce by měly 
obsahovat dostatek informací jak 
o výdajové, tak o příjmové straně 
plánovaných rozpočtových aktivit, aby 
bylo možné vést rozumnou diskusi 
a kontrolovat rozpočtové plány na úrovni 
členských států i Unie;

Or.en

Pozměňovací návrh 157
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požadovat po členských státech, aby do 
svého vnitrostátního práva zavedly právně 
závazná pravidla týkající se výše 
veřejného dluhu a schodku veřejných 
financí, a zajistily tak střednědobou 
i dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí;

Or.en
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Pozměňovací návrh 158
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požádat Komisi o zajištění toho, aby 
členské státy, které neustále porušují Pakt 
o stabilitě a růstu, nepoužívaly prostředky 
ze strukturálních fondů EU k zalepení děr 
ve svých státních rozpočtech;

Or.en

Pozměňovací návrh 159
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování 
a jejich progresivního uplatňování;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 160
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 

– zavést předem stanovené preventivní 
mechanismy za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;
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progresivního uplatňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 161
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, a automatičtější sankce 
(např. veřejné poukazování na 
problematické státy, odebrání hlasovacího 
práva, snížení dotací ze strukturálních 
fondů a finanční sankce) za účelem 
snazšího přijímání opatření v rámci 
včasného varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 162
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce pro členské státy, které vykazují 
nadměrné zadlužení nebo neplní své 
střednědobé rozpočtové cíle pro dosažení 
vyrovnaného rozpočtu, za účelem snazšího 
přijímání opatření v rámci včasného 
varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.en
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Pozměňovací návrh 163
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce, které budou spravedlivé a budou 
platit pro všechny členské státy stejně, za 
účelem snazšího přijímání opatření v rámci 
včasného varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 164
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– prověřit vhodnost a proveditelnost
předem stanovených preventivních
pobídek, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo 
poloautomatických sankcí za účelem 
snazšího přijímání opatření v rámci 
včasného varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 165
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
preventivní sankce za účelem snazšího 
přijímání opatření v rámci včasného 
varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.en

Pozměňovací návrh 166
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo sankce za účelem 
snazšího přijímání opatření v rámci 
včasného varování a jejich progresivního 
uplatňování;

Or.de

Pozměňovací návrh 167
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování;

– zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování, ale i sankce, 
jejichž součástí budou mechanismy jako 
zahájení úprav s ohledem na rizikovou 
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váhu státního dluhu či jiných tříd aktiv 
v souladu s pokyny ECB a ESRB nebo 
vyloučení z vydávání veškerých 
společných dluhopisů;

Or.en

Pozměňovací návrh 168
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– prosazovat a uplatňovat tento 
mechanismus sankcí pro členské státy 
eurozóny jako součást nového 
mnohostranného dohledu a nových 
nástrojů v rámci Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména významnější úlohy 
střednědobého fiskálního cíle;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 169
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– prosazovat a uplatňovat tento 
mechanismus sankcí pro členské státy 
eurozóny jako součást nového 
mnohostranného dohledu a nových 
nástrojů v rámci Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména významnější úlohy střednědobého 
fiskálního cíle;

– prosazovat a uplatňovat tyto mechanismy
pro členské státy eurozóny jako součást 
nového mnohostranného dohledu a nových 
nástrojů v rámci Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména významnější úlohy střednědobého 
fiskálního cíle, a zohledňovat přitom velmi 
těsné vazby mezi hospodářstvím zemí 
eurozóny a zemí vně eurozóny;

Or.en
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Pozměňovací návrh 170

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– prosazovat a uplatňovat tento 
mechanismus sankcí pro členské státy 
eurozóny jako součást nového 
mnohostranného dohledu a nových 
nástrojů v rámci Paktu o stabilitě a růstu, 
zejména významnější úlohy střednědobého 
fiskálního cíle;

– prosazovat a uplatňovat tento 
mechanismus sankcí a pobídek („cukru 
a biče“) pro členské státy eurozóny jako 
součást nového mnohostranného dohledu 
a nových nástrojů v rámci Paktu o stabilitě 
a růstu, zejména významnější úlohy 
střednědobého fiskálního cíle;

Or.en

Pozměňovací návrh 171
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 8 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést předem stanovený mechanismus 
sankcí se čtyřmi postupnými kroky:
1. veřejné poukazování na problematické 
státy,
2. dočasná ztráta hlasovacích práv,
3. dočasné zmrazení prostředků z fondů 
EU (strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a fondů určených na SZP),
4. trvalé odnětí prostředků z fondů EU 
a/nebo finanční sankce;

Or.en



AM\830333CS.doc 79/116 PE448.796v02-00

CS

Pozměňovací návrh 172
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených poloautomatických 
preventivních sankcí;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 173

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených poloautomatických 
preventivních sankcí;

– provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených poloautomatických 
preventivních sankcí a pobídek;

Or.en

Pozměňovací návrh 174
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených poloautomatických 

– provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených poloautomatických 
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preventivních sankcí; preventivních varovných opatření;

Or.en

Pozměňovací návrh 175
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– Evropská komise před vydáním svých 
konečných závěrů ohledně postupu při 
nadměrném schodku / postupu dohledu 
při nadměrném schodku povede 
konzultace s evropskými sociálními 
partnery a příslušnými sociálními 
partnery členských států a vezme v potaz 
jejich stanoviska;

Or.en

Pozměňovací návrh 176
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rozhodnutí o dodržování Paktu 
o stabilitě a růstu členskými státy by 
Komise měla učinit nezávisle na Radě, 
aby byly plně respektovány zásady Paktu 
o stabilitě a růstu;  je přesvědčen, že 
správu ekonomických záležitostí lze posílit 
plným využíváním možností, které skýtají 
ustanovení Lisabonské smlouvy;

Or.en
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Pozměňovací návrh 177
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 2 – odst. 1 – odrážka 9 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– o každoročních politických 
doporučeních by měla před jednáním 
v Evropské radě proběhnout diskuse 
v Evropském parlamentu;

Or.en

Pozměňovací návrh 178
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Doporučení č. 3: Zlepšení správy 
hospodářských záležitostí v eurozóně 
Euroskupinou

 Doporučení č. 3: Zlepšení správy 
hospodářských záležitostí v eurozóně 
Euroskupinou, ale i v celé Evropské unii

Or.en

Pozměňovací návrh 179
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Doporučení č. 3: Zlepšení správy 
hospodářských záležitostí v eurozóně 
Euroskupinou

 Doporučení č. 2: Zlepšení správy 
hospodářských záležitostí v eurozóně 
Euroskupinou

Or.en
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Pozměňovací návrh 180
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že země eurozóny jsou 
v jiné situaci než ostatní členské státy, 
neboť nemohou využívat mechanismu 
směnných kurzů, potřebují-li upravit 
relativní ceny, a že jsou spoluodpovědné 
za fungování Evropské měnové unie jako 
celku, měla by nová pravidla vycházející 
z ostatních doporučení tohoto usnesení, 
článku 136 SFEU a Protokolu (č. 14) 
o Euroskupině mít za cíl:

Vzhledem ke specifické situaci zemí
eurozóny by doporučení tohoto usnesení, 
článek 136 SFEU a Protokol (č. 14) 
o Euroskupině měly mít za cíl:

Or.en

Pozměňovací návrh 181
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států;

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, 
hospodářský růst, úroveň 
nezaměstnanosti, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 182
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – návětí 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že země eurozóny jsou 
v jiné situaci než ostatní členské státy, 
neboť nemohou využívat mechanismu 
směnných kurzů, potřebují-li upravit 
relativní ceny, a že jsou spoluodpovědné za 
fungování Evropské měnové unie jako 
celku, měla by nová pravidla vycházející 
z ostatních doporučení tohoto usnesení, 
článku 136 SFEU a Protokolu (č. 14) 
o Euroskupině mít za cíl:

Vzhledem k tomu, že je důležité, aby se 
všechny členské státy Evropské unie 
zasazovaly o dosažení hospodářské 
konvergence, ale také ke skutečnosti, že
země eurozóny jsou v jiné situaci než 
ostatní členské státy, neboť nemohou 
využívat mechanismu směnných kurzů, 
potřebují-li upravit relativní ceny, a že jsou 
spoluodpovědné za fungování Evropské 
měnové unie jako celku, měla by nová 
pravidla vycházející z ostatních doporučení 
tohoto usnesení, článku 136 SFEU 
a Protokolu (č. 14) o Euroskupině mít za 
cíl:

Or.en

Pozměňovací návrh 183
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států;

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
nad plněním cíle stanoveného v Protokolu 
č. 14, včetně důkladného posouzení 
divergencí mezi členskými státy a jejich 
příčin;

Or.en

Pozměňovací návrh 184

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států;

– vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států; za tímto účelem 
vytvořit soubor ukazatelů pro jednotlivé 
členské státy eurozóny, který bude 
obsahovat také konkrétní výstražné 
prahové hodnoty, a to zejména pokud jde 
o analýzu vývoje reálných efektivních 
směnných kursů, ale i konkrétní 
donucovací mechanismy (sankce 
a pobídky) zaměřené na odstranění 
nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy;

Or.en

Pozměňovací návrh 185
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka -1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit regulační rámec, který zlepší 
koordinaci mezi všemi členskými státy EU 
s cílem usnadnit monitorování 
a upevňování hospodářské konvergence 
a jednat o možné makroekonomické 
nerovnováze v rámci Unie;

Or.en

Pozměňovací návrh 186
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– požádat Komisi, aby prozkoumala, zda 
by bylo v budoucnosti možné uplatňovat 
na státy zákon o platební neschopnosti, a 
to zejména v souvislosti s těmi členskými 
státy, které nevykazují dostatečnou snahu 
zavádět reformy;

Or.en

Pozměňovací návrh 187
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zvýšit význam výročních zpráv 
o dohledu v eurozóně, které vycházejí ze 
čtvrtletních tematicky zaměřených zpráv 
věnovaných více zemím, jejichž ústředním 
bodem zájmu jsou možné efekty 
„přelévání“ v důsledku celosvětového 
hospodářského vývoje a v důsledku politik 
a okolností se zvláštním dopadem na určité 
členské státy v eurozóně;

– zvýšit význam výročních zpráv 
o dohledu v eurozóně, které vycházejí ze 
čtvrtletních tematicky zaměřených zpráv 
věnovaných více zemím, které se zabývají 
na jedné straně možnými efekty 
„přelévání“ v důsledku celosvětového 
hospodářského vývoje a v důsledku politik 
a okolností se zvláštním dopadem na určité 
členské státy v eurozóně, a na straně 
druhé způsobem, jakým hospodářská 
rozhodnutí přijímaná Euroskupinou 
mohou ovlivnit celou Evropskou unii;

Or.en

Pozměňovací návrh 188

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zvýšit význam výročních zpráv – zvýšit význam výročních zpráv 
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o dohledu v eurozóně, které vycházejí ze 
čtvrtletních tematicky zaměřených zpráv 
věnovaných více zemím, jejichž ústředním 
bodem zájmu jsou možné efekty 
„přelévání“ v důsledku celosvětového 
hospodářského vývoje a v důsledku politik 
a okolností se zvláštním dopadem na určité 
členské státy v eurozóně;

o dohledu v eurozóně, které vycházejí ze 
čtvrtletních tematicky zaměřených zpráv 
věnovaných více zemím, jejichž ústředním 
bodem zájmu jsou možné efekty 
„přelévání“ v důsledku celosvětového 
hospodářského vývoje a v důsledku politik 
a okolností se zvláštním dopadem na určité 
členské státy v eurozóně; v této souvislosti 
také přesně stanovit makroekonomickou 
politiku, která by mohla přinést kladné 
efekty „přelévání“ a pomoci některým 
členským státům EU snížit jejich vysoké 
schodky běžného účtu, neboť úrovně 
vnitřního obchodu v rámci EU a eurozóny 
jsou vysoké a silně navzájem provázané;

Or.en

Pozměňovací návrh 189
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 190
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

vypouští se

Or.fr
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Pozměňovací návrh 191
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 192
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

– posílit administrativní podporu pro
sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

Or.en

Pozměňovací návrh 193
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny;

– zřídit dobře fungující sekretariát 
a kabinet předsedy Euroskupiny;

Or.en

Pozměňovací návrh 194
Pervenche Berès

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 



PE448.796v02-00 88/116 AM\830333CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pověřit jednoho z místopředsedů Komise 
úkolem, který bude spočívat v zajišťování 
soudržnosti hospodářské činnosti EU, 
v dohlížení nad úkoly svěřenými Komisi 
v oblasti hospodářství, měny a finančních 
trhů a v koordinaci ostatních aspektů 
hospodářské činnosti Unie; tento 
místopředseda by se měl účastnit schůzí 
Evropské rady, předsedat Radě pro 
hospodářské a finanční věci (ECOFIN) 
a Euroskupiny a zastupovat EU 
v mezinárodních organizacích spadajících 
do jeho příslušnosti; měl by být také 
pověřen vedením ředitelství pro 
hospodářské a finanční záležitosti 
a finančních útvarů generálního 
ředitelství pro vnitřní trh;

Or.en

Pozměňovací návrh 195
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit transparentnost rozhodování 
a odpovědnost za rozhodnutí přijímaná 
Euroskupinou zavedením pravidelného 
dialogu s předsedou Euroskupiny v rámci 
příslušného výboru Parlamentu 
a zveřejňováním rozhodnutí Euroskupiny 
bezprostředně po jejich přijetí na 
internetové stránce Euroskupiny;

– zlepšit transparentnost rozhodování 
a odpovědnost za rozhodnutí přijímaná 
Euroskupinou zavedením pravidelného 
dialogu s předsedou Euroskupiny v rámci 
příslušných výborů vnitrostátních 
parlamentů a Evropského parlamentu 
a zveřejňováním rozhodnutí Euroskupiny 
bezprostředně po jejich přijetí na 
internetové stránce Euroskupiny;

Or.de
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Pozměňovací návrh 196
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 3 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zlepšit transparentnost rozhodování 
a odpovědnost za rozhodnutí přijímaná 
Euroskupinou zavedením pravidelného 
dialogu s předsedou Euroskupiny v rámci 
příslušného výboru Parlamentu 
a zveřejňováním rozhodnutí Euroskupiny 
bezprostředně po jejich přijetí na 
internetové stránce Euroskupiny;

– zlepšit transparentnost rozhodování 
a odpovědnost za rozhodnutí přijímaná 
Euroskupinou zavedením pravidelného 
dialogu s předsedou Euroskupiny v rámci 
příslušného výboru Parlamentu 
a zveřejňováním rozhodnutí Euroskupiny 
bezprostředně po jejich přijetí na 
internetové stránce Euroskupiny; zajistit, 
aby členské státy EU, které nejsou členy 
eurozóny, nebo alespoň ty, které mají 
povinnost zavést společnou měnu, měly 
přístup k diskusím vedeným v rámci 
Euroskupiny;

Or.en

Pozměňovací návrh 197
David Casa

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Doporučení č. 4: Zřídit v eurozóně solidní 
a důvěryhodný mechanismus pro 
předcházení nadměrným schodkům a jejich 
řešení Než bude přijat jakýkoli legislativní 
akt (na základě článku 352 SFEU nebo na 
jakémkoli jiném vhodném právním 
základě), mělo by být provedeno posouzení 
dopadu a vypracována studie 
proveditelnosti s cílem:

 Doporučení č. 4: Zřídit v eurozóně solidní 
a důvěryhodný mechanismus pro 
předcházení nadměrnému zadlužení
a záchranný mechanismus

Než bude přijat jakýkoli legislativní akt (na 
základě článků 122, 125, 329 (posílená 
spolupráce) a článku 352 SFEU nebo na 
jakémkoli jiném vhodném právním 
základě), mělo by být provedeno posouzení 
dopadu a vypracována studie 
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proveditelnosti s cílem:

Or.en

Pozměňovací návrh 198
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doporučení č. 4: Zřídit v eurozóně solidní 
a důvěryhodný mechanismus pro 
předcházení nadměrným schodkům a jejich 
řešení Než bude přijat jakýkoli legislativní 
akt (na základě článku 352 SFEU nebo na 
jakémkoli jiném vhodném právním 
základě), mělo by být provedeno posouzení 
dopadu a vypracována studie 
proveditelnosti s cílem:

Zřídit v eurozóně solidní a důvěryhodný 
mechanismus pro předcházení 
nadměrnému zadlužení
Než bude přijat jakýkoli legislativní akt (na 
základě článku 352 SFEU nebo na 
jakémkoli jiném vhodném právním 
základě), mělo by být provedeno posouzení 
dopadu a vypracována studie 
proveditelnosti s cílem:

Or.en

Pozměňovací návrh 199
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doporučení č. 4: Zřídit v eurozóně solidní 
a důvěryhodný mechanismus pro 
předcházení nadměrným schodkům a jejich 
řešení Než bude přijat jakýkoli legislativní 
akt (na základě článku 352 SFEU nebo na 
jakémkoli jiném vhodném právním 
základě), mělo by být provedeno posouzení 
dopadu a vypracována studie 
proveditelnosti s cílem:

Doporučení č. 4: Zřídit v eurozóně solidní 
a důvěryhodný mechanismus pro 
předcházení nadměrnému zadlužení Po 
vypracování studie proveditelnosti by
Komise na základě článku 352 SFEU nebo 
na jakémkoli jiném vhodném právním 
základě měla:

Or.en



AM\830333CS.doc 91/116 PE448.796v02-00

CS

Pozměňovací návrh 200
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů 
a ohraničí neschopnost splácet státní 
dluh;

– zřídit do jednoho roku stálý Evropský 
měnový fond jako záchranný mechanismus 
v oblasti půjček a úvěrů, a to na základě 
stávajících zkušeností (evropský nástroj 
finanční stability, evropský mechanismus 
finanční stabilizace a evropský nástroj 
platební bilance) a s jasnými pravidly 
rozhodovacího postupu, financování, 
podmíněnosti úvěrů a dohledu; 

Or.en

Pozměňovací návrh 201
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán jako 
záchranný mechanismus v případech, kdy 
členský stát již nemá k dispozici tržní 
financování, a to na základě stávajících 
mechanismů (evropský nástroj finanční 
stability, evropský mechanismus finanční 
stabilizace a evropský nástroj pomoci 
s platební bilancí) a s jasnými pravidly 
rozhodovacího postupu, financování, 
podmíněnosti ručení za úvěry, dohledu,
sdílení nákladů a se zdroji a pravomocemi 
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a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

s cílem usnadnit činnost v oblasti úvěrů 
a půjček za mimořádných okolností 
a spořádané řešení, jež v případě potřeby 
zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh; tento 
mechanismus by neměl omezovat 
pravomoci rozpočtového orgánu nezbytné 
k sestavení rozpočtu EU na vhodné 
úrovni;

Or.en

Pozměňovací návrh 202
David Casa

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu,
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako subjekt 
dohlížející na vývoj v oblasti státního 
dluhu a jako záchranný mechanismus 
v případech, kdy již není k dispozici tržní 
financování; tento subjekt bude založen na
stávajících mechanismech (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
v jeho rámci budou stanovena jasná 
pravidla týkající se mj. těchto aspektů:

– rozhodovacího postupu a financování,

– podmíněností mimořádných úvěrů,
– dohledu,
– zdrojů a pravomocí,
– řádného řešení státního dluhu, které 
zabrání šíření problému, jako jsou 
jednotné právní postupy pro možnou 
restrukturalizaci státního dluhu nebo 
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podmínky jeho splácení;

Or.en

Pozměňovací návrh 203
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh; tento 
mechanismus by měl zabránit morálnímu 
riziku a být v souladu se zásadami 
udělování státní pomoci a s jejími účinky;

Or.en

Pozměňovací návrh 204
Corien Wortmann-Kool

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 

– zvážit výhody a nevýhody, které by mělo 
doplnění Paktu o stabilitě a růstu stálým 
mechanismem nebo orgánem (Evropský 
měnový fond) jako záchranným 
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základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

mechanismem v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování (včetně 
nutnosti provést změny ve Smlouvě), a to 
na základě stávajících mechanismů 
(evropský nástroj finanční stability, 
evropský mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

Or.en

Pozměňovací návrh 205
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus pro členské státy potýkající 
se se závažnými hospodářskými potížemi
v případech, kdy již není k dispozici tržní 
financování, a to na základě stávajících 
mechanismů (evropský nástroj finanční 
stability, evropský mechanismus finanční 
stabilizace a evropský nástroj platební 
bilance) a s jasnými pravidly 
rozhodovacího postupu, financování, 
podmíněnosti úvěrů, dohledu a sdílení 
nákladů a se zdroji a pravomocemi s cílem 
usnadnit činnost v oblasti úvěrů a půjček za 
mimořádných okolností a spořádané řešení, 
jež v případě potřeby zabrání šíření 
problémů a ohraničí neschopnost splácet 
státní dluh;

Or.en
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Pozměňovací návrh 206
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení (např. 
restrukturalizace dluhu), jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

Or.en

Pozměňovací návrh 207
Sari Essayah

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit stálý mechanismus nebo orgán 
(Evropský měnový fond) jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 

– zřídit stálý mechanismus jako záchranný 
mechanismus v případech, kdy již není 
k dispozici tržní financování, a to na 
základě stávajících mechanismů (evropský 
nástroj finanční stability, evropský 
mechanismus finanční stabilizace 
a evropský nástroj platební bilance) a 
s jasnými pravidly rozhodovacího postupu, 
financování, podmíněnosti úvěrů, dohledu 
a sdílení nákladů a se zdroji 
a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
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a pravomocemi s cílem usnadnit činnost 
v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

v oblasti úvěrů a půjček za mimořádných 
okolností a spořádané řešení, jež v případě 
potřeby zabrání šíření problémů a ohraničí 
neschopnost splácet státní dluh;

Or.en

Pozměňovací návrh 208
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 4 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– prozkoumat možnosti členských států 
vně eurozóny připojit se v jednotlivých 
případech a po splnění určitých podmínek 
k evropskému stabilizačnímu 
mechanismu; 

Or.en

Pozměňovací návrh 209

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Doporučení č. 5: Přezkum rozpočtových,
finančních a fiskálních nástrojů EU

Doporučení č. 5: Přezkum rozpočtových 
a finančních nástrojů a nástrojů daňové 
politiky EU

Or.en

Pozměňovací návrh 210

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Měl by být přijat legislativní akt 
a vypracována studie proveditelnosti 
s cílem:

Do dvanácti měsíců by měl být přijat 
legislativní akt a vypracována studie 
proveditelnosti s cílem:

Or.en

Pozměňovací návrh 211

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti,
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– předložit legislativní návrh, na jehož 
základě budou zavedeny dluhopisy EU pro 
projekty s evropskou relevancí, a do osmi 
měsíců vypracovat celkové posouzení 
proveditelnosti (různé názory, rizika 
a výhody), které zhodnotí zavedení 
systému pro emisi dluhopisů EU, jehož 
cílem bude financovat státní dluh 
v souladu s dohodnutými společnými 
postupy pro dosažení makroekonomické 
rovnováhy a současně zabránit 
morálnímu riziku, vytvořit hlubší trh 
a zvýšením likvidity získat pozitivní 
externality;

Or.en

Pozměňovací návrh 212
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu, ale přihlížet také k úloze rozpětí 
a rizikové váhy jako kontrolního 
mechanismu fiskální obezřetnosti, což si 
u těchto emisí dluhopisů zřejmě vyžádá 
stanovení kvantitativních či jiných 
omezení;

Or.en

Pozměňovací návrh 213
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– vypracovat posouzení proveditelnosti,
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody)
zavedení systému pro emisi společných
evropských dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu, přičemž tyto dluhopisy by mohly 
sloužit jako společná záruka, a výrazně 
tak snížit pro členské státy úrokové sazby 
u půjček a pomoci zabezpečit eurozónu 
před budoucími spekulativními útoky;

Or.en

Pozměňovací návrh 214
Wolf Klinz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
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zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu, přičemž se do tohoto systému 
mohou zapojit členské státy, které splní 
předem stanovená konkrétní kritéria;

Or.en

Pozměňovací návrh 215
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti,
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– vypracovat do jednoho roku posouzení 
proveditelnosti (povahy, rizik a výhod), 
aby mohl být zaveden systém pro emisi 
společných státních dluhopisů;

Or.en

Pozměňovací návrh 216
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– zavést dlouhodobý systém pro emisi 
společných státních dluhopisů;

Or.de

Pozměňovací návrh 217
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 1 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat posouzení proveditelnosti, 
které zhodnotí (povahu, rizika a výhody) 
zavedení systému pro emisi společných 
státních dluhopisů v dlouhodobém 
výhledu;

– vypracovat posouzení proveditelnosti 
(povahy, rizik a výhod), které u systému 
pro emisi společných státních dluhopisů, 
které jsou určeny především k financování 
projektů moderní evropské infrastruktury,
zhodnotí jeho zavedení v dlouhodobém 
výhledu;

Or.fr

Pozměňovací návrh 218
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– upevnit politiku soudržnosti Unie v úzké 
spolupráci s Evropskou investiční bankou 
(EIB), aby se tak zmenšily strukturální 
nedostatky a zvýšila konkurenceschopnost 
hospodářsky slabších regionů, zejména
tím, že se usnadní řešení finančních potřeb 
malých a středních podniků a jejich vstup 
na vnitřní trh;

– upevnit politiku soudržnosti Unie v úzké 
spolupráci s Evropskou investiční bankou 
(EIB), aby se tak zmenšily strukturální 
nedostatky, odstranily rozdíly v prosperitě
a zvýšila kupní síla a
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
regionů, mimo jiné tím, že se usnadní 
řešení finančních potřeb malých a středních 
podniků a jejich vstup na vnitřní trh;

Or.de

Pozměňovací návrh 219
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– upevnit politiku soudržnosti Unie v úzké 
spolupráci s Evropskou investiční bankou 
(EIB), aby se tak zmenšily strukturální 
nedostatky a zvýšila konkurenceschopnost 
hospodářsky slabších regionů, zejména 

– upevnit a aktualizovat, a to zejména 
s ohledem na cíle pro rok 2020, politiku 
soudržnosti Unie v úzké spolupráci 
s Evropskou investiční bankou (EIB), aby 
se tak zmenšily strukturální nedostatky 
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tím, že se usnadní řešení finančních potřeb 
malých a středních podniků a jejich vstup 
na vnitřní trh;

a zvýšila konkurenceschopnost 
hospodářsky slabších regionů, zejména 
tím, že se usnadní řešení finančních potřeb 
malých a středních podniků a jejich 
úspěšné působení na vnitřním trhu;

Or.en

Pozměňovací návrh 220
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– připomíná, že základním předpokladem 
stability finančního a tržního hospodářství 
Evropské unie je nezávislost Evropské 
centrální banky;

Or.en

Pozměňovací návrh 221
Markus Pieper, Burkhard Balz

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 2 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– naléhavě žádá, aby bylo jednoznačně 
zachováno oddělování fiskální politiky od 
politiky měnové, a nebyla tak ohrožena 
nezávislost Evropské centrální banky;

Or.en

Pozměňovací návrh 222
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat společnou rozpočtovou 
strategii nebo pokyny k vnitrostátním 
rozpočtům a rozpočtu EU v souladu se 
strategií Evropa 2020;

– vypracovat společnou rozpočtovou 
strategii nebo pokyny k vnitrostátním 
rozpočtům a rozpočtu EU v souladu se 
strategií Evropa 2020 a udržovat přitom 
rovnováhu mezi snahou o dosažení cílů 
v oblasti rozpočtové kázně a snahou 
umožnit financování zaměstnanosti 
a veřejných a soukromých investic;

Or.en

Pozměňovací návrh 223
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat společnou rozpočtovou 
strategii nebo pokyny k vnitrostátním 
rozpočtům a rozpočtu EU v souladu se 
strategií Evropa 2020;

– vypracovat koordinovanou rozpočtovou 
politiku nebo pokyny k vnitrostátním 
rozpočtům a rozpočtu EU spolu s jasnými 
cíli v oblasti hospodářské politiky a 
inteligentními strategiemi růstu v rámci 
strategie Evropa 2020;

Or.de

Pozměňovací návrh 224
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vypracovat společnou rozpočtovou 
strategii nebo pokyny k vnitrostátním 
rozpočtům a rozpočtu EU v souladu se 
strategií Evropa 2020;

– vypracovat společnou rozpočtovou 
strategii (pro vnitrostátní rozpočty 
i rozpočet EU) a soubor společných politik 
a nástrojů v souladu se strategií Evropa 
2020;

Or.en
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Pozměňovací návrh 225

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit koordinaci a návaznost mezi 
rozpočty členských států a rozpočtem EU 
jako proticyklický doplněk k udržitelné 
fiskální konsolidaci a vytvořit pobídky, 
jako je změna míry spolufinancování nebo 
zavedení výkonnostní rezervy Unie, 
k oceňování zdravých fiskálních politik; 
posílená spolupráce a návaznost mezi 
rozpočty členských států a rozpočtem EU 
jako proticyklický doplněk k udržitelné 
fiskální konsolidaci, a tedy jako 
prostředek, který náležitě zabrání 
snižování udržitelných investic a zároveň 
přispěje ke konsolidaci rozpočtových účtů, 
by mohly být cílem, který na základě 
významných investičních programů 
v oblasti výroby energie, efektivnosti 
zdrojů a zejména v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů napomůže 
snižování závislosti na dovozu energie 
z fosilních zdrojů; tyto programy by nejen 
zaručily dlouhodobou návratnost investic, 
ale pomohly by také napravit schodky 
běžného účtu, neboť všechny vysoce 
zadlužené země EU – a obecněji většina 
členských států EU – jsou čistými dovozci 
energie z fosilních zdrojů;

Or.en

Pozměňovací návrh 226

Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný rámec pro obnovené 
společné úsilí za využití rozpočtových 
prostředků EU a finančních zdrojů EIB za 
účelem zvýšení efektivity využití 
rozpočtových prostředků v příštím 
víceletém finančním rámci prostřednictvím 
odborných znalostí EIB v oblasti 
finančního inženýrství, jejího závazku vůči 
politikám EU a vedoucí úlohy mezi 
finančními institucemi veřejného 
i soukromého sektoru;

– vytvořit jasný rámec pro obnovené 
společné úsilí za využití rozpočtových 
prostředků EU a finančních zdrojů EIB za 
účelem zvýšení efektivity využití 
rozpočtových prostředků v příštím 
víceletém finančním rámci prostřednictvím 
odborných znalostí EIB v oblasti 
finančního inženýrství, jejího závazku vůči 
politikám EU a vedoucí úlohy mezi 
finančními institucemi veřejného 
i soukromého sektoru, a zvýšit 
proticyklický rozměr Fondu soudržnosti 
a programů financovaných EIB;

Or.en

Pozměňovací návrh 227
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasný rámec pro obnovené 
společné úsilí za využití rozpočtových 
prostředků EU a finančních zdrojů EIB za 
účelem zvýšení efektivity využití 
rozpočtových prostředků v příštím 
víceletém finančním rámci 
prostřednictvím odborných znalostí EIB 
v oblasti finančního inženýrství, jejího 
závazku vůči politikám EU a vedoucí 
úlohy mezi finančními institucemi 
veřejného i soukromého sektoru;

– vytvořit jasný rámec pro obnovené 
společné úsilí za využití rozpočtových 
prostředků EU a finančních zdrojů EIB za 
účelem lepšího využití odborných znalostí 
EIB v oblasti finančního inženýrství, jejího 
závazku vůči politikám EU a vedoucí 
úlohy mezi finančními institucemi 
veřejného i soukromého sektoru;

Or.en

Pozměňovací návrh 228
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Sven Giegold, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

– vzhledem k tomu, že základním 
kamenem správy ekonomických záležitostí 
je spolupráce v oblasti daní, zřídit skupinu 
na vysoké úrovni pro daňovou politiku, jíž 
bude předsedat Komise a jejímž úkolem 
bude usilovat o strategický a pragmatický 
přístup k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků 
a intenzivněji přitom využívat postupů 
státní pomoci namířených proti nekalé 
daňové soutěži, přijmout směrnici 
o zdanění příjmů z úspor, která bude mít 
širší oblast působnosti a bude se řídit 
základním pravidlem výměny informací, 
rozšířit a prohloubit ekologické zdanění, 
usnadnit přijetí společného 
konsolidovaného základu daně z příjmu 
právnických osob, přičemž se bude 
usilovat o dosažení minimálních 
daňových sazeb, a daňových reforem na 
podporu růstu, ale také zavést daň 
z finančních transakcí na úrovni EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 229
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude vypracovat 
do jednoho roku plán pro strategický 
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k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

a pragmatický přístup EU k otázkám 
daňové politiky, věnovat zvláštní pozornost 
opatřením zamezujícím daňovému 
dumpingu mezi členskými státy a boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu; tato 
skupina na vysoké úrovni by měla 
analyzovat vnější agendu EU v daňových 
záležitostech, a to především v souvislosti 
se skupinou G20; tato agenda by měla 
zahrnovat zejména strategii boje proti 
daňovým podvodům, řešení problematiky 
daňových rájů a vytvoření dalších zdrojů 
příjmu finanční a ekologické povahy; 

Or.en

Pozměňovací návrh 230
Udo Bullmann

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu a 
brát přitom zvláštní ohled na sociální 
soudržnost;

Or.de
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Pozměňovací návrh 231
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň podporovat posílenou společnou 
strategii EU proti daňovým podvodům, 
převzít vedoucí pozici na mezinárodním 
poli a zintenzivnit boj proti daňovým 
rájům, k čemuž bude stanoven jasný 
časový rámec, oživit kodex chování pro 
zdaňování podniků a usnadnit přijetí 
společného konsolidovaného základu daně 
z příjmu právnických osob a daňových 
reforem na podporu růstu;

Or.en

Pozměňovací návrh 232
Sari Essayah

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex
chování pro zdaňování podniků a usnadnit
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživení kodexu
chování pro zdaňování podniků 
a usnadnění přijetí daňových reforem na 
podporu růstu;

Or.en
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Pozměňovací návrh 233
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživit kodex 
chování pro zdaňování podniků a usnadnit
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a daňových reforem na podporu růstu;

– zřídit skupinu na vysoké úrovni pro 
daňovou politiku, jíž bude předsedat 
Komise a jejímž úkolem bude usilovat 
o strategický a pragmatický přístup 
k otázkám daňové politiky v Unii 
a zároveň věnovat zvláštní pozornost boji 
proti daňovým podvodům, oživení kodexu
chování pro zdaňování podniků 
a usnadnění přijetí daňových reforem na 
podporu růstu;

Or.en

Pozměňovací návrh 234
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zřídit skupinu na vysoké úrovni, jíž bude 
předsedat Komise a jejímž úkolem bude 
prozkoumat podmínky vytvoření Evropské 
společné pokladny (ECT), jejímž 
prostřednictvím by Evropská unie získala 
vlastní zdroje financování v souladu 
s Lisabonskou smlouvou, čímž by se 
snížila její závislost na příspěvcích 
jednotlivých států;  ECT by vydávala 
dluhopisy EU, a to za jediným účelem –
financovat projekty Společenství v oblasti 
infrastruktury, které mají nadnárodní 
rozměr;

Or.en
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Pozměňovací návrh 235
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– je přesvědčen, že revize stávající daňové 
politiky EU by měla být zaměřena na 
přenesení daňové zátěže z práce na jiné 
zdroje a na vytvoření spravedlivějšího 
systému zdanění příjmu v celé EU, 
zejména u skupin občanů s nízkými 
příjmy; domnívá se proto, že by EU měla 
pokročit v přípravě evropské daně 
z finančních transakcí a celounijní daně 
z emisí CO2, která přiměje 
„znečišťovatele“ k přijetí plné 
odpovědnosti a která může zajistit nejen 
významné příjmy do rozpočtu, ale 
i spravedlivé rozložení daňového zatížení;

Or.en

Pozměňovací návrh 236
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Legislativní akt, který má být přijat, by 
měl mít za cíl:

 Legislativní akt, který má být přijat, by 
měl mít za cíl:

– zajistit, aby veškeré legislativní iniciativy 
týkající se finančních služeb byly 
v souladu s makroekonomickou politikou 
a mohly tak zajistit nezbytnou 
transparentnost a stabilitu trhu, a tím 
i zvýšit důvěru v trhy a hospodářský 
rozvoj;

Or.en
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Pozměňovací návrh 237
Diogo Feio

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posoudit možnou revizi kapitálových 
požadavků na úvěrové instituce s cílem 
lépe rozlišovat, pokud jde o kapitálovou 
přiměřenost k emisi státního dluhu 
jednotlivými členskými státy;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 238

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posoudit možnou revizi kapitálových 
požadavků na úvěrové instituce s cílem 
lépe rozlišovat, pokud jde o kapitálovou 
přiměřenost k emisi státního dluhu 
jednotlivými členskými státy;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 239
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posoudit možnou revizi kapitálových 
požadavků na úvěrové instituce s cílem 
lépe rozlišovat, pokud jde o kapitálovou 
přiměřenost k emisi státního dluhu 

vypouští se
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jednotlivými členskými státy;

Or.en

Pozměňovací návrh 240
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posoudit možnou revizi kapitálových 
požadavků na úvěrové instituce s cílem 
lépe rozlišovat, pokud jde o kapitálovou 
přiměřenost k emisi státního dluhu 
jednotlivými členskými státy;

– posoudit možnou revizi kapitálových 
požadavků na úvěrové instituce s cílem 
lépe rozlišovat, pokud jde o kapitálovou 
přiměřenost k emisi státního dluhu 
jednotlivými členskými státy, 
a automatický spouštěcí mechanismus pro 
progresivní odchylky jako prostředek 
včasného varování před nedostatečnou 
fiskální obezřetností;  

Or.en

Pozměňovací návrh 241
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podporovat různé způsoby, jimiž lze 
v reakci na cenové bubliny na trhu se 
specifickými aktivy nebo na problémy 
souvisejícími s množstvím peněz v oběhu 
dosáhnout důsledného uplatňování 
kapitálových požadavků druhého pilíře;

Or.en
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Pozměňovací návrh 242
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– regulovat vazby mezi finančními trhy 
a makroekonomickou politikou, aby byla 
zajištěna stabilita, transparentnost 
a odpovědnost a aby byly omezeny 
pobídky k podstupování nadměrného 
rizika;

Or.en

Pozměňovací návrh 243

Philippe Lamberts, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pravidelně hodnotit vývoj cen aktiv 
a růst úvěrů v členských státech a jejich 
dopad na finanční stabilitu a vývoj 
běžných účtů, ale i reálné efektivní 
směnné kurzy členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 244
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– svěřovat evropským orgánům dohledu 
výlučné pravomoci dohledu nad velkými 
přeshraničními finančními institucemi;
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Or.en

Pozměňovací návrh 245
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 6 – odst. 1 – odrážka 1 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahrnout mikro- a makroobezřetnostní 
dohled do působnosti jediného orgánu;

Or.en

Pozměňovací návrh 246
Edward Scicluna

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit vyšetřovací pravomoci Komise 
(Eurostatu), např. možnost provádět 
kontroly na místě bez předchozího ohlášení 
a umožnění přístupu ke všem informacím 
z oblasti účetnictví a rozpočtu, za účelem 
posouzení kvality veřejných financí;

– posílit vyšetřovací pravomoci Komise 
(Eurostatu), např. možnost provádět 
kontroly na místě bez předchozího ohlášení 
a umožnění přístupu ke všem informacím 
z oblasti účetnictví a rozpočtu, včetně 
schůzek s osobami či agenturami 
schopnými tyto informace poskytnout, 
jako jsou nezávislí ekonomové, obchodní 
organizace a odbory, za účelem posouzení 
kvality veřejných financí;

Or.en

Pozměňovací návrh 247
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit vyšetřovací pravomoci Komise – posílit vyšetřovací pravomoci Komise 
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(Eurostatu), např. možnost provádět 
kontroly na místě bez předchozího ohlášení 
a umožnění přístupu ke všem informacím 
z oblasti účetnictví a rozpočtu, za účelem 
posouzení kvality veřejných financí;

(Eurostatu), např. možnost provádět 
kontroly na místě bez předchozího ohlášení 
a umožnění přístupu ke všem informacím 
z oblasti účetnictví a rozpočtu, za účelem 
posouzení kvality veřejných financí; tato 
opatření by v případě potřeby mělo 
doprovázet navýšení rozpočtových 
a lidských zdrojů;

Or.en

Pozměňovací návrh 248
Sławomir Witold Nitras

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– posílit vyšetřovací pravomoci Komise 
(Eurostatu), např. možnost provádět 
kontroly na místě bez předchozího ohlášení 
a umožnění přístupu ke všem informacím 
z oblasti účetnictví a rozpočtu, za účelem 
posouzení kvality veřejných financí;

(Netýká se českého znění.)

Or.en

Pozměňovací návrh 249
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vyžadovat od členských států, aby 
uváděly, která data poskytovaná Komisi 
(Eurostatu) se opírají o vnitrostátní 
prohlášení o věrohodnosti a nezávislou 
auditorskou zprávu;

– vyžadovat od členských států, aby 
uváděly, která data poskytovaná Komisi 
(Eurostatu) se opírají o nezávislou 
auditorskou zprávu;

Or.en



AM\830333CS.doc 115/116 PE448.796v02-00

CS

Pozměňovací návrh 250
Anni Podimata

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zavést sankce finanční a nefinanční 
povahy za poskytování statistických údajů, 
které nejsou v souladu se statistickými 
zásadami stanovenými v nařízení (ES) č. 
223/2009;

– zavést sankce za poskytování 
statistických údajů, které nejsou v souladu 
se statistickými zásadami stanovenými 
v nařízení (ES) č. 223/2009;

Or.en

Pozměňovací návrh 251
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 7 – odst. 1 – odrážka 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zjistit, zda je zapotřebí, aby byly 
k dispozici harmonizovanější údaje
relevantní z hlediska rámce pro správu 
ekonomických záležitostí, jehož návrh je 
uveden v této příloze; zejména zajistit 
vhodný kvalitativní rámec evropské 
statistiky, který je nutný k posílení rámce 
analytického dohledu, včetně souboru 
ukazatelů pro účinný mnohostranný 
dohled v souladu s doporučením č. 1;

– plnit nové statistické požadavky
relevantní z hlediska rámce pro správu 
ekonomických záležitostí, jehož návrh je 
uveden v této příloze; zejména zajistit, aby 
evropská statistika byla schopna vyhovět 
rozšířenému rámci pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů) v souladu 
s doporučením č. 1;

Or.en

Pozměňovací návrh 252
Vicky Ford

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 8 – odst. 1 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– snažit se o shodu na zastoupení – snažit se o shodu na zastoupení 
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eurozóny/EU v MMF a v případě potřeby 
v dalších významných finančních 
institucích;

eurozóny/EU v MMF a v případě potřeby 
v dalších významných finančních 
institucích vedle již existujícího zastoupení 
členských států;

Or.en

Pozměňovací návrh 253
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 8 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– a v duchu ustanovení Smlouvy 
zahrnovat postup, na jehož základě bude 
Evropský parlament ještě před přijetím 
rozhodnutí podle článku 138 SFEU plně 
informován a zapojen do jednání.

Or.en

Pozměňovací návrh 254
Elisa Ferreira

Návrh usnesení
Příloha 1 – nadpis 8 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvořit jasnou a cílenou mezinárodní 
agendu eurozóny/EU, která zajistí rovné 
mezinárodní podmínky, pokud jde 
o agendu EU v oblasti fiskálních 
záležitostí, opatření proti podvodům 
a financí a dohledu nad nimi.

Or.en


