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Pozměňovací návrh 7
Ilda Figueiredo

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. pt

Odůvodnění

Důsledky Paktu stability jsou jasné. Je potřeba udělat toto:
– zrušit Pakt stability a nahradit ho skutečným Paktem pro zaměstnanost a sociální pokrok;
– posílit hospodářskou a sociální soudržnost přidělením většího množství prostředků 

strukturálním fondům a Fondu soudržnosti;
– vytvořit Fond solidarity na základě příspěvků zemí eurozóny, které mají rozpočtový 
přebytek, na podporu zemí, které se potýkají s problémy v oblasti výroby, základních 
veřejných služeb, vytváření pracovních míst se sociálními právy a odstraňování chudoby;
– dát přednost sociálním ukazatelům, zaměstnanosti a důstojné mzdě, sociálnímu blahobytu
a rovným příležitostem.

Pozměňovací návrh 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jürgen Klute

Návrh směrnice
–
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Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Je třeba stavět na zkušenostech 
získaných během první dekády fungování 
hospodářské a měnové unie. Nedávný 
hospodářský vývoj vnesl do oblasti 
provádění fiskální politiky v celé Unii nové 
problémy a zejména zdůraznil nutnost 
jednotných požadavků na pravidla
a postupy, které tvoří rozpočtové rámce 
členských států. Především je nezbytné 
upřesnit, co musí vnitrostátní orgány 
udělat, aby byla dodržena ustanovení 
Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném 
schodku připojeného ke Smlouvám,
a zejména článku 3 uvedeného protokolu.

(1) Je třeba stavět na zkušenostech 
získaných během první dekády fungování 
hospodářské a měnové unie. Nedávný 
hospodářský vývoj vnesl do oblasti 
provádění fiskální politiky v celé Unii nové 
problémy a zejména zdůraznil nutnost 
jednotných požadavků na pravidla
a postupy, které tvoří rozpočtové rámce 
členských států. Především je nezbytné 
upřesnit, co musí vnitrostátní orgány 
udělat, aby byla dodržena ustanovení 
Protokolu (č. 12) o postupu při nadměrném 
schodku připojeného ke Smlouvám,
a zejména článku 3 uvedeného protokolu,
a jejich závazek provádět strategie
a politické cíle přijaté Evropskou radou.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 a) Potřeba těsněji provázat Pakt 
stability a růstu, makroekonomické 
nástroje, integrované hlavní směry
a vnitrostátní programy reforem tím, že 
budou předkládány koherentnějším 
způsobem, vyžaduje větší porovnatelnost 
vnitrostátních rozpočtů z hlediska výdajů
v různých kategoriích podle šablony, 
kterou vytvoří Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví podrobná pravidla 
týkající se vlastností rozpočtových rámců 
členských států, které jsou potřebné
k zajištění účinnosti postupu při 
nadměrném schodku.

Tato směrnice stanoví podrobná pravidla 
týkající se vlastností rozpočtových rámců 
členských států, které jsou potřebné
k zajištění porovnatelnosti vnitrostátních 
rozpočtů a účinnosti postupu při 
nadměrném schodku a řádný dohled nad 
příspěvkem členských států k plnění 
politických cílů, které si samy stanovily.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření pro analýzu za účelem zvýšení 
transparentnosti prvků rozpočtového 

f) opatření pro analýzu za účelem zvýšení 
transparentnosti a porovnatelnosti prvků 
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procesu, včetně mimo jiné mandátu 
nezávislých vnitrostátních rozpočtových 
úřadů nebo orgánů činných v oblasti 
rozpočtové politiky;

rozpočtové skladby a rozpočtového 
procesu, včetně mimo jiné mandátu 
nezávislých vnitrostátních rozpočtových 
úřadů nebo orgánů činných v oblasti 
rozpočtové politiky

Or. en

Pozměňovací návrh 14
David Casa

Návrh směrnice
Čl. 5 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V členských státech se uplatňují numerická 
fiskální pravidla, jež účinně podporují 
soulad s příslušnými povinnostmi v oblasti 
rozpočtové politiky, které pro členské státy 
vyplývají ze Smlouvy. Tato pravidla 
zahrnují zejména:

V členských státech se uplatňují numerická 
fiskální pravidla, jež účinně podporují 
soulad s příslušnými povinnostmi v oblasti 
rozpočtové politiky, které pro členské státy 
vyplývají ze SFEU, přičemž ponechávají 
manévrovací prostor pro strukturální 
reformy, které přispívají k dosažení růstu 
Unie a cílů v oblasti zaměstnanosti. Tato 
pravidla zahrnují zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise vytvoří šablonu, která zajistí 
porovnatelnost vnitrostátních rozpočtů
z hlediska výdajů v různých kategoriích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vytvoří účinný 
střednědobý rozpočtový rámec, kterým se 
stanoví přijetí nejméně tříletého horizontu 
fiskálního plánování, a zajistí tak, aby 
vnitrostátní fiskální plánování bylo
v souladu s perspektivou víceletého 
fiskálního plánování.

1. Na základě šablony Komise členské 
státy vytvoří účinný střednědobý 
rozpočtový rámec, kterým se stanoví přijetí 
nejméně tříletého horizontu fiskálního 
plánování, a zajistí tak, aby vnitrostátní 
fiskální plánování bylo v souladu
s perspektivou víceletého fiskálního 
plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) určení střednědobých priorit vlády
v členění podle hlavních položek příjmů
a výdajů a jednotlivých subsektorů 
vládních institucí, z nichž je patrné, jak 
probíhá korekce za účelem dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle ve 
srovnání s projekcemi při nezměněné 
politice.

c) určení střednědobých priorit vlády
v členění podle hlavních položek příjmů
a výdajů a jednotlivých subsektorů 
vládních institucí, z nichž je patrné, jak 
probíhá korekce za účelem dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle ve 
srovnání s projekcemi při nezměněné 
politice a jak bude dosaženo pokroku
v plnění politických cílů stanovených 
Evropskou radou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Jürgen Klute

Návrh směrnice
Článek 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost, až 
budou obnoveny běžné hospodářské 
podmínky a jakmile účinná regulace 
finančních trhů zajistí, aby státní 
dluhopisy již nebyly předmětem spekulace.

Or. en


