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Pozměňovací návrh 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. pt

Odůvodnění

Důsledky Paktu o stabilitě jsou zřejmé. Ukládá se:
-zrušit Pakt o stabilitě a nahradit jej skutečným Paktem o zaměstnanosti a sociálním pokroku,  
-upevnit hospodářskou a sociální soudržnost pomocí dalších strukturálních fondů a Fondu 
soudržnost,i   
-za přispění zemí eurozóny s rozpočtovým přebytkem vytvořit Fond solidarity k podpoře 
výroby, základních veřejných služeb, tvorby pracovních míst spojených s právy a vymýcení 
chudoby v zemích v nesnázích,
-dávat přednost sociálním ukazatelům, zaměstnanosti a důstojným mzdám, sociálnímu blahu a 
rovným příležitostem.

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Klute

Návrh nařízení
–
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Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, je zapotřebí 
nabídnout dodatečnou pomoc. Případné
sankce by neměly být v neprospěch 
politické solidarity Unie a sociální 
soudržnosti v jejích členských státech.
Pobídky by měly posílit důvěryhodnost 
měnové unie a snížit nadměrné výdaje na 
státní dluh.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sven Giegold

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ustanovení tohoto nařízení jsou plně 
v souladu s horizontálními ustanoveními 
SFEU, zejména s články 7, 8, 9, 10 a 11, 
jakož i s ustanoveními protokolu 26 a 
čl 153 odst. 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Posílený rámec pro rozpočtový 
dohled by však měl v každém případě 
podporovat plnění cílů a potřeb Unie v 
oblasti růstu a zaměstnanosti a především 
v období hospodářského nebo sociálního 
útlumu by měl být spojen s účinným 
úsilím o stimulaci udržitelného růstu, 
ochranu sociální soudržnosti a o vytváření 
pracovních míst a zároveň respektovat 
specifické priority a potřeby jednotlivých 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, v rámci preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu by měly motivovat
k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Pomoc a pobídky členským státům, 
jejichž měnou je euro, v rámci preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu by měly 
zajistit přiměřenou a obezřetnou fiskální 
politiku. Tato politika by měla zajistit, aby 
tempo růstu veřejných výdajů za 
normálních okolností nepřekročilo 
obezřetně plánované střednědobé tempo 
růstu hrubého domácího produktu (HDP), 
ledaže by překročení výdajů bylo 
vyrovnáno zvýšením veřejných příjmů 
nebo diskreční snížení příjmů snížením 
výdajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3% referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout prostor 
k manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k referenčním hodnotám 3 % pro 
schodek veřejných financí a 60 % HDP 
pro státní dluh, umožnit zabezpečení 
rychlého postupu směrem k udržitelnosti a 
současně poskytnout prostor k 
manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku 
nebo příliš vysokého státního dluhu, avšak 
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hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by sankce pro členský stát, jehož 
měnou je euro, měly spočívat v povinnosti 
složit neúročený vklad v případě 
rozhodnutí Rady o existenci nadměrného 
schodku a v povinnosti uhradit pokutu v 
případě nesplnění doporučení Rady k 
odstranění nadměrného schodku. Tyto 
sankce by měly být uloženy bez ohledu na 
to, zda dotyčnému členskému státu byla již 
dříve uložena povinnost složit úročený 
vklad.

V rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by sankce pro členský stát, jehož 
měnou je euro, měly spočívat v povinnosti 
složit neúročený vklad v případě 
rozhodnutí Rady o existenci nadměrného 
schodku nebo příliš vysokého státního 
dluhu a v povinnosti uhradit pokutu v 
případě nesplnění doporučení Rady k 
odstranění nadměrného schodku nebo 
příliš vysokého státního dluhu. Tyto 
sankce by měly být uloženy bez ohledu na 
to, zda dotyčnému členskému státu byla již 
dříve uložena povinnost složit úročený 
vklad.

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
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Komise vycházejícího z odůvodněné
žádosti dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských okolností.

Evropského parlamentu nebo žádosti 
dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských a sociálních 
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku nebo 
příliš vysokého státního dluhu a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být vyčleněny na stávající krizový 
mechanismus (Evropský měnový fond). 
Před zřízením Evropského měnového 
fondu budou tyto pokuty připisovány ve 
prospěch evropského nástroje finanční 
stability.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu by měl být použit na 
podporu plnění dlouhodobých cílů Unie 
v oblasti investic a zaměstnanosti, 
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schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

zejména v nejchudších regionech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sven Giegold

Návrh nařízení
Kapitola II – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu

Sankce a pobídky v rámci preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek -3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -3 (nový)
Společné eurobondy

1. Společné eurobondy budou v eurozóně 
zavedeny s cílem upevnit dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu a posílit 
konvergenci a koordinaci hospodářské 
politiky.
Budou vydávány buď výměnou za 
stávající státní dluhopisy za tržní cenu 
a/nebo se slevou nebo místo vydávání 
státních dluhopisů.
Tyto společné dluhopisy by byly využívány 
zejména v rámci směnných obchodů s 
přiměřenou slevou v rámci plánů na 
vyřešení státního dluhu a konkrétně v 
rámci evropského mechanismu stability.
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2. Účast na vydávání společných 
eurobondů bude záviset na dodržování 
reformovaného Paktu o stabilitě a růstu a 
rozhodne o ní Rada na základě 
doporučení Komise.
3. Společnými eurobondy lze uplatnit až 
60 % HDP ze státního dluhu každého 
zapojeného členského státu. Společný 
dluh bude vůči ostatním dluhům 
jednotlivých členských států prioritní.
4. Vydávání eurobondů bude založeno na 
masivní institucionální a administrativní 
struktuře a bude odpovídat nejvyšším 
standardům a osvědčeným postupům 
agentur, které v současné době spravují 
státní dluhy v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého, zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem členskému 
státu povinnost složit úročený vklad. 
Rozhodnutí se považuje za Radou přijaté, 
pokud Rada nerozhodne prostou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise. Rada může 
návrh změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,01 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do šedesáti
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Daňová konvergence
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1. Do konce roku 2011 vypracuje Komise 
ucelený balíček legislativních návrhů s 
cílem poskytnout plnohodnotný společný 
evropský fiskální rámec a zajistit 
konvergenci, dobrou regulaci a 
spravedlivou hospodářskou soutěž.
2. Součástí balíčku bude následující:
a) obecná ustanovení pro společný 
konsolidovaný daňový základ a postupné 
navýšení minimální sazby základu pro 
daň z příjmu právnických osob na 25 %;
b) obecná ustanovení, jejichž cílem bude 
upevnit fiskální spolupráci směřující 
k plně automatické výměně informací a 
posílit boj proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem;
c) zavedení daně z finančních transakcí 
v rámci eurozóny;
d) koordinované zavedení ekologických 
daní;
d) daň z finanční činnosti s ohledem na 
velikost instituce a na objem 
nepojištěných prostředků na krátkodobé 
financování;
f) zavedení povinného systému 
předkládání zpráv o příjmech právnických 
osob a o daních z těchto příjmů v 
jednotlivých zemích a zahájení 
automatické výměny informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek nebo příliš 
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Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

vysoký státní dluh, uloží na návrh Komise 
členskému státu povinnost složit neúročený 
vklad. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem členskému státu povinnost 
složit neúročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne prostou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do třiceti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,01 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. V závislosti na délce trvání a na 
důkladnosti postupu při schodku či dluhu 
se neúročený vklad zvyšuje o stanovenou 
procentní hodnotu. Přesný postup určí 
Komise ve spolupráci s Radou.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané 
Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 6 Smlouvy 
navrhnout snížení výše neúročeného 
vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských nebo sociálních okolností 
nebo odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do šedesáti 
dnů od přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 
126 odst. 6 Smlouvy navrhnout snížení 
výše neúročeného vkladu nebo jeho 
zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. V souladu s článkem 153 Smlouvy 
nebude pokuta uložena v případě, že 
souvisí s doporučením v oblasti 
problematiky odměňování a/nebo 
kolektivního vyjednávání ve veřejném 
sektoru. Rada přijme rozhodnutí 
kvalifikovanou většinou. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Postup hlasování „obrácenou kvalifikovanou většinou“, jejž Komise navrhuje, s sebou nese 
řadu úskalí: a) Je ze své podstaty protidemokratický: Tento hlasovací systém dává Komisi, 
tedy nevolenému orgánu, za pomoci (tichého) souhlasu menšiny v Radě dalekosáhlé 
pravomoci k zásahům v jednotlivých členských státech a ke zvrácení rozhodnutí vnitrostátní 
hospodářské a sociální politiky. b) Může prohloubit stávající rozdíly mezi velkými a malými 
členskými státy. Větší členské státy mohou se sobě rovnými spolupracovat na vytvoření 
kvalifikované většiny, jíž lze zablokovat rozhodnutí, avšak tato možnost je u menších 
členských států vyloučena. c) Otevírá cestu ke zneužití „Evropy“ jako záminky k prosazení 
liberálního programu deregulace, a to i v případě, že to bude v rozporu s preferencemi 
občanů. „Deregulace“ však není „záchranou pro euro“, naopak, prohloubí krizi i nerovnosti. 
Nakonec to jen přispěje k oblíbenému nacionalistickému odporu proti evropské integraci jako 
takové. d) Bude-li hospodářská deregulace podléhat schvalování menšinou, stane se evropský 
projekt zcela nevyváženým, jelikož pro sociální Evropu je politická jednomyslnost nezbytná. 
Jedná se o manipulaci s textem a duchem evropské smlouvy, která stanoví, že normou je 
„hlasování kvalifikovanou většinou“, nikoli „hlasování tichou menšinou“.

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení ani 
nepředložil dostatečné vysvětlení, může na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem rozhodnout, že 
členský stát zaplatí pokutu. V souladu s 
článkem 153 Smlouvy nebude pokuta 
uložena v případě, že souvisí s 
doporučením v oblasti problematiky 
odměňování a/nebo kolektivního 
vyjednávání ve veřejném sektoru.
Rozhodnutí se považuje za Radou přijaté, 
pokud Rada nerozhodne prostou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do třiceti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Dochází-li k závažnému, 
opakovanému nebo trvalému porušování 
doporučení Rady, je možné pohrozit 
odebráním prostředků ze strukturálních 
fondů v budoucnosti. Přesný postup 
odebrání těchto prostředků určí Komise ve
spolupráci s Radou.

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení úroků a pokut Využití úroků a pokut

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 budou vyčleněny na stávající 
krizový mechanismus (Evropský měnový 
fond). Před zřízením tohoto fondu by tyto 
pokuty měly být připisovány ve prospěch 
evropského nástroje finanční stability.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
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článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a použijí se na 
podporu plnění dlouhodobých cílů Unie 
v oblasti investic a zaměstnanosti, 
zejména ve prospěch nejchudších regionů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost [xx] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost po 
obnovení standardních hospodářských 
podmínek a po té, co se účinnou regulací 
finančních trhů zajistí, že státní dluhy již 
nejsou předmětem spekulací.

Or. en


