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Pozměňovací návrh 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt 
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení  – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. pt

Odůvodnění

Důsledky Paktu o stabilitě a růstu jsou zřejmé. Ukládá se:
– zrušit Pakt o stabilitě a růstu a nahradit jej skutečným Paktem o zaměstnanosti a sociálním 
pokroku, 
– upevnit hospodářskou a sociální soudržnost pomocí dalších strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti, 
– s přispěním zemí eurozóny s rozpočtovým přebytkem vytvořit fond solidarity určený na 
podporu produkce, 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 22
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
–
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Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Při zjišťování existence nadměrného 
schodku na základě kritéria schodku 
a postupu tohoto zjišťování je třeba 
zohlednit všechny rozhodující faktory, 
jimiž se zabývá zpráva podle čl. 126 odst. 3 
Smlouvy, pokud poměr veřejného dluhu 
k hrubému domácímu produktu 
nepřekračuje referenční hodnotu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 8 je v rozporu s bodem odůvodnění 7 i s článkem 126 Smlouvy („je třeba 
přihlédnout ke všem dalším rozhodujícím faktorům“).

Pozměňovací návrh 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účinnost opatření bude možné lépe 
posoudit, bude-li referenční hodnotou 

(11) Účinnost opatření bude možné lépe 
posoudit, bude-li referenční hodnotou 
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dodržení cílů celkových veřejných výdajů 
v kombinaci s prováděním plánovaných 
specifických opatření na straně příjmů.

dodržení cílů v oblasti celkových veřejných 
výdajů a daňových příjmů v kombinaci 
s prováděním plánovaných specifických 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Abychom nepromarnili žádnou příležitost k dosažení zdravých veřejných financí, je třeba 
zajistit, že se konsolidace veřejných financí zaměří jak na kontrolu výdajů, tak i na vytváření 
příjmů.

Pozměňovací návrh 25
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Účinnost opatření bude možné lépe 
posoudit, bude-li referenční hodnotou 
dodržení cílů celkových veřejných výdajů 
v kombinaci s prováděním plánovaných 
specifických opatření na straně příjmů.

(11) Účinnost opatření bude možné lépe 
posoudit, bude-li referenční hodnotou 
dodržení cílů v oblasti celkových veřejných 
výdajů a daňových příjmů v kombinaci 
s prováděním dalších plánovaných 
specifických opatření na straně příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) Ustanovení tohoto nařízení jsou plně 
v souladu s horizontálními ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
konkrétně se články 7, 8, 9, 10 a 11, jakož 
i s ustanoveními protokolu 26 a čl. 153 
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odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Překročení schodku veřejných financí 
nad referenční hodnotu se podle čl. 126 
odst. 2 písm. a) druhé odrážky Smlouvy 
považuje za výjimečné tehdy, pokud je 
způsobeno neobvyklou událostí, kterou 
dotyčný členský stát nemůže nikterak 
ovlivnit a která má zásadní dopad na 
finanční situaci vládních institucí, nebo 
pokud vznikne v důsledku prudkého
hospodářského propadu.

1. Překročení schodku veřejných financí 
nad referenční hodnotu se podle čl. 126 
odst. 2 písm. a) druhé odrážky Smlouvy 
považuje za výjimečné tehdy, pokud je 
způsobeno událostí, kterou dotyčný 
členský stát nemůže nikterak ovlivnit a 
která má zásadní dopad na finanční situaci 
vládních institucí, nebo pokud vznikne 
v důsledku hospodářského propadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty, je třeba považovat poměr 
veřejného dluhu k hrubému domácímu 
produktu (HDP) v souladu s čl. 126 odst. 2 
písm. b) Smlouvy za dostatečně se snižující 
a uspokojivým tempem se blížící k 
referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty a za předpokladu, že v uplynulých 
třech letech převyšovalo fungování 
hospodářství svůj potenciál, je třeba 
považovat poměr veřejného dluhu k 
hrubému domácímu produktu (HDP) 
v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. b) 
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vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky tempem řádově jedné 
dvacetiny za rok. Při uplatňování tohoto 
ukazatele je třeba během tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost – bude 
vloženo] zohledňovat jeho retrospektivní  
charakter.“;

Smlouvy za dostatečně se snižující a 
uspokojivým tempem se blížící k 
referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky tempem řádově jedné 
dvacetiny za rok. Při uplatňování tohoto 
ukazatele je třeba během tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost – bude 
vloženo] zohledňovat jeho retrospektivní 
charakter.“;

Or. en

Odůvodnění

Přidáním pravidla pro konkrétní tempo snižování  veřejného dluhu se prohloubí cyklický 
charakter Paktu o stabilitě a růstu. V době krize narůstají schodky a nominální HDP klesají, 
a tudíž je nesmírně obtížné udržet dluh coby percentuální hodnotu HDP pod kontrolou, jelikož 
tam dochází k efektu čitatele i jmenovatele. Z toho důvodu přinese prosazování podobného 
pravidla pro „snižování dluhu" zhoršení a prohloubení hospodářského poklesu, v důsledku 
čehož bude ještě obtížnější dosáhnout cílů v oblasti veřejných financí.

Pozměňovací návrh 29
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty, je třeba považovat poměr 
veřejného dluhu k hrubému domácímu 
produktu (HDP) v souladu s čl. 126 odst. 2 
písm. b) Smlouvy za dostatečně se snižující 
a uspokojivým tempem se blížící k 
referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky tempem řádově jedné 
dvacetiny za rok. Při uplatňování tohoto 
ukazatele je třeba během tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost – bude 

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty, je třeba považovat poměr 
veřejného dluhu k hrubému domácímu 
produktu (HDP) v souladu s čl. 126 odst. 2 
písm. b) Smlouvy za dostatečně se snižující 
a uspokojivým tempem se blížící 
k referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky průměrným tempem 
řádově jedné dvacetiny za rok, jakožto 
měřítka vyplývajícího z hodnocení 
uskutečněného za tříleté období. Při 
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vloženo] zohledňovat jeho retrospektivní 
charakter.

uplatňování tohoto ukazatele je třeba 
během tří let od [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost – bude vloženo] 
zohledňovat jeho retrospektivní charakter.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 2 – odstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty, je třeba považovat poměr 
veřejného dluhu k hrubému domácímu 
produktu (HDP) v souladu s čl. 126 odst. 2 
písm. b) Smlouvy za dostatečně se snižující 
a uspokojivým tempem se blížící k 
referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky tempem řádově jedné 
dvacetiny za rok. Při uplatňování tohoto 
ukazatele je třeba během tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost – bude 
vloženo] zohledňovat jeho retrospektivní 
charakter.

1a. Pokud dojde k překročení referenční 
hodnoty, je třeba považovat poměr 
veřejného dluhu k hrubému domácímu 
produktu (HDP) v souladu s čl. 126 odst. 2 
písm. b) Smlouvy za dostatečně se snižující 
a uspokojivým tempem se blížící 
k referenční hodnotě, jestliže se rozdíl 
vzhledem k referenční hodnotě snižoval za 
předchozí tři roky tempem řádově jedné 
dvacetiny za rok, pod podmínkou, že 
hrubý domácí produkt (HDP) se 
v průběhu dvou let před referenčním 
rokem zvyšoval tempem, které odpovídá 
jeho potenciálu. Není-li tato podmínka 
splněna, poměr dluhu k HDP je 
posuzován stejně jako v případě, že 
nastane situace dočasného odklonění od 
dostatečně klesajícího trendu, za 
předpokladu, že členský stát dodržuje 
zásadu udržitelné fiskální politiky, jak ji 
stanoví nařízení (ES) č. 1466/97. Poměr 
snížení dluhu je každé tři roky podroben 
přezkumu. Při uplatňování tohoto 
ukazatele je třeba během tří let od [datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost – bude 
vloženo] zohledňovat jeho retrospektivní 
charakter.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a celkové 
zdraví veřejných financí, zejména soulad 
se směrnicí Rady […] o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států). Zpráva 
rovněž v případě potřeby analyzuje vývoj 
střednědobého stavu zadlužení (zejména 
náležitě odráží rizikové faktory včetně 
struktury splatnosti dluhu a měnové 
denominace dluhu, vnitřní dynamiku 
dluhu, kumulované rezervy a další státní 
aktiva; záruky, zejména v souvislosti s 
finančním sektorem; explicitní i implicitní 
závazky v důsledku stárnutí obyvatelstva a 
soukromého zadlužení, pokud by to 
eventuálně mohlo znamenat implicitní 
závazek pro vládu). Komise dále věnuje 
patřičnou pozornost všem ostatním 
faktorům, které jsou podle názoru 
dotyčného členského státu rozhodující pro 
celkové kvalitativní posouzení překročení 
doporučené hodnoty a které členský stát 
sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je 

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, stav čistých úspor 
v soukromém sektoru) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a celkové 
zdraví veřejných financí, zejména soulad 
se směrnicí Rady […] o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států). Zpráva 
rovněž v případě potřeby analyzuje vývoj 
střednědobého stavu zadlužení (zejména 
náležitě odráží rizikové faktory včetně 
struktury splatnosti dluhu a měnové 
denominace dluhu, vnitřní dynamiku 
dluhu, kumulované rezervy a další státní 
aktiva; záruky, zejména v souvislosti s 
finančním sektorem; explicitní i implicitní 
závazky v důsledku stárnutí obyvatelstva a 
soukromého zadlužení, pokud by to 
eventuálně mohlo znamenat implicitní 
závazek pro vládu). Komise dále věnuje 
patřičnou pozornost všem ostatním 
faktorům, které jsou podle názoru 
dotyčného členského státu rozhodující pro 
celkové kvalitativní posouzení překročení 
doporučené hodnoty a které členský stát 
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třeba věnovat zvláštní pozornost finančním 
příspěvkům na podporu mezinárodní 
solidarity a dosažení cílů politiky Unie, 
včetně finanční stability.

sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost finančním 
příspěvkům na podporu mezinárodní 
solidarity a dosažení cílů politiky Unie, 
včetně finanční stability a sociální 
a regionální soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a celkové 
zdraví veřejných financí, zejména soulad 
se směrnicí Rady […] o požadavcích na 
rozpočtové rámce členských států). Zpráva 
rovněž v případě potřeby analyzuje vývoj 
střednědobého stavu zadlužení (zejména 
náležitě odráží rizikové faktory včetně 
struktury splatnosti dluhu a měnové 
denominace dluhu, vnitřní dynamiku 
dluhu, kumulované rezervy a další státní 
aktiva; záruky, zejména v souvislosti s 
finančním sektorem; explicitní i implicitní 
závazky v důsledku stárnutí obyvatelstva a 
soukromého zadlužení, pokud by to 
eventuálně mohlo znamenat implicitní 

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé sociální a 
hospodářské situace (zejména potenciální 
růst, převládající cyklické podmínky, míru 
chudoby, nerovnosti v příjmech, míru 
nezaměstnanosti, inflaci, nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu) a vývoj 
střednědobé rozpočtové situace (zejména 
úsilí o fiskální konsolidaci v období 
konjunktury, veřejné investice, provádění 
politik souvisejících se společnou strategií 
růstu pro Unii a celkové zdraví veřejných 
financí, zejména soulad se směrnicí Rady 
[…] o požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států). Zpráva rovněž v případě 
potřeby analyzuje vývoj střednědobého 
stavu zadlužení (zejména náležitě odráží 
rizikové faktory včetně struktury splatnosti 
dluhu a měnové denominace dluhu, vnitřní 
dynamiku dluhu, kumulované rezervy a 
další státní aktiva; záruky, zejména v 
souvislosti s finančním sektorem; explicitní 
i implicitní závazky v důsledku stárnutí 
obyvatelstva a soukromého zadlužení, 
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závazek pro vládu). Komise dále věnuje 
patřičnou pozornost všem ostatním 
faktorům, které jsou podle názoru 
dotyčného členského státu rozhodující pro 
celkové kvalitativní posouzení překročení 
doporučené hodnoty a které členský stát 
sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost finančním 
příspěvkům na podporu mezinárodní 
solidarity a dosažení cílů politiky Unie, 
včetně finanční stability.

pokud by to eventuálně mohlo znamenat 
implicitní závazek pro vládu). Komise dále 
věnuje patřičnou pozornost všem ostatním 
faktorům, které jsou podle názoru 
dotyčného členského státu rozhodující pro 
celkové kvalitativní posouzení překročení 
doporučené hodnoty a které členský stát 
sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní a zřetelnou
pozornost finančním příspěvkům na 
podporu mezinárodní solidarity a dosažení 
cílů politiky Unie, včetně finanční stability, 
finanční zátěže, která je spojena 
s rekapitalizací a dalšími dočasnými 
opatřeními státní podpory pro finanční 
sektor v průběhu krize, a úvěrů a záruk 
poskytnutých v rámci krizové správy 
státního dluhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a celkové 
zdraví veřejných financí, zejména soulad 
se směrnicí Rady […] o požadavcích na 

3. Při vypracování zprávy podle čl. 126 
odst. 3 Smlouvy přihlédne Komise ke všem 
rozhodujícím faktorům stanoveným v 
uvedeném článku. Zpráva musí náležitě 
odrážet vývoj střednědobé hospodářské 
situace (zejména potenciální růst, 
převládající cyklické podmínky, inflaci, 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu) a vývoj střednědobé 
rozpočtové situace (zejména úsilí o fiskální 
konsolidaci v období konjunktury, veřejné 
investice, provádění politik souvisejících se 
společnou strategií růstu pro Unii a celkové 
zdraví veřejných financí). Zpráva rovněž v 
případě potřeby analyzuje vývoj 
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rozpočtové rámce členských států). Zpráva 
rovněž v případě potřeby analyzuje vývoj 
střednědobého stavu zadlužení (zejména 
náležitě odráží rizikové faktory včetně 
struktury splatnosti dluhu a měnové 
denominace dluhu, vnitřní dynamiku 
dluhu, kumulované rezervy a další státní 
aktiva; záruky, zejména v souvislosti s 
finančním sektorem; explicitní i implicitní 
závazky v důsledku stárnutí obyvatelstva a 
soukromého zadlužení, pokud by to 
eventuálně mohlo znamenat implicitní 
závazek pro vládu). Komise dále věnuje 
patřičnou pozornost všem ostatním 
faktorům, které jsou podle názoru 
dotyčného členského státu rozhodující pro 
celkové kvalitativní posouzení překročení 
doporučené hodnoty a které členský stát 
sdělil Komisi a Radě. V tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost finančním 
příspěvkům na podporu mezinárodní 
solidarity a dosažení cílů politiky Unie, 
včetně finanční stability.

střednědobého stavu zadlužení (zejména 
náležitě odráží rizikové faktory včetně 
struktury splatnosti dluhu a měnové 
denominace dluhu, vnitřní dynamiku 
dluhu, kumulované rezervy a další státní 
aktiva; záruky, zejména v souvislosti s 
finančním sektorem; a soukromé
zadlužení, jelikož by to eventuálně mohlo 
znamenat implicitní závazek pro vládu). 
Komise dále věnuje patřičnou pozornost 
všem ostatním faktorům, které jsou podle 
názoru dotyčného členského státu 
rozhodující pro celkové kvalitativní 
posouzení překročení doporučené hodnoty 
a které členský stát sdělil Komisi a Radě. V 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost finančním příspěvkům na 
podporu mezinárodní solidarity a dosažení 
cílů politiky Unie, včetně finanční stability.

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. d 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odstavec 4 se nahrazuje tímto: vypouští se
„4. Komise a Rada provedou vyrovnané 
celkové hodnocení všech rozhodujících 
faktorů, konkrétně do jaké míry působí při 
posuzování souladu s kritérii schodku 
a/nebo dluhu jako negativní nebo 
pozitivní. Pokud při hodnocení souladu 
s kritérii schodku překročí poměr 
veřejného dluhu k HDP referenční 
hodnotu, budou tyto faktory zohledněny v 
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postupu vedoucím k rozhodnutí o 
existenci nadměrného schodku podle čl. 
126 odst. 4, 5 a 6 Smlouvy pouze v 
případě, že jsou úplně splněny dvě 
současně platné zásadní podmínky, a to že 
předtím, než jsou tyto rozhodující faktory 
zohledněny, zůstává schodek veřejných 
financí blízko referenční hodnotě a její 
překročení je dočasné.“

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 8. Rovněž lze tvrdit, že překročí-li dluh členských 
států referenční hodnotu, je to jen o důvod navíc k tomu, aby byly přezkoumány všechny 
významné faktory, včetně například bilance nashromážděných úspor soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 35
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. d 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise a Rada provedou vyrovnané 
celkové hodnocení všech rozhodujících 
faktorů, konkrétně do jaké míry působí při 
posuzování souladu s kritérii schodku 
a/nebo dluhu jako negativní nebo pozitivní.
Pokud při hodnocení souladu s kritérii 
schodku překročí poměr veřejného dluhu 
k HDP referenční hodnotu, budou tyto 
faktory zohledněny v postupu vedoucím k 
rozhodnutí o existenci nadměrného 
schodku podle čl. 126 odst. 4, 5 a 6 
Smlouvy pouze v případě, že jsou úplně 
splněny dvě současně platné zásadní 
podmínky, a to že předtím, než jsou tyto 
rozhodující faktory zohledněny, zůstává 
schodek veřejných financí blízko 
referenční hodnotě a její překročení je 
dočasné.

4. Komise a Rada provedou vyrovnané 
celkové hodnocení všech rozhodujících 
faktorů, konkrétně do jaké míry působí při 
posuzování souladu s kritérii schodku 
a/nebo dluhu jako negativní nebo pozitivní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. d a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Komise a Rada při všech 
hodnoceních rozpočtu v rámci postupu 
při nadměrném schodku věnují 
náležitou pozornost provádění 
strukturálních reforem, které přispívají 
k dosažení cílů Unie v oblasti udržitelného 
hospodářského, sociálního a k životnímu 
prostředí šetrného růstu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm.e 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému 
zavádějící vícepilířový systém zahrnující 
povinný plně fondově financovaný pilíř, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reforem, jejichž cílem je 
zachovat stávající pracovní místa a 
vytvářet nové a lepší pracovní příležitosti, 
a reforem vycházejících z veřejných 
investic, přihlíží Komise a Rada při 
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při nadměrném schodku a údajů o dluhu k 
nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

hodnocení vývoje údajů o schodku v rámci 
postupu při nadměrném schodku a údajů o 
dluhu k nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě členských států, u nichž je 7. V případě členských států, u nichž je 
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překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému 
zavádějící vícepilířový systém zahrnující 
povinný plně fondově financovaný pilíř, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu 
při nadměrném schodku a údajů o dluhu k 
nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému 
zavádějící vícepilířový systém zahrnující 
povinný plně fondově financovaný pilíř, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu 
při nadměrném schodku a údajů o dluhu k 
nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou plné náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se od vstupu této reformy v 
platnost zohledňují čisté náklady na ni 
vynaložené, které se odrážejí ve vývoji 
schodku a zadlužení, na bázi lineární 
degrese. Bez ohledu na datum vstupu 
reformy v platnost se navíc čisté náklady, 
které se odrážejí ve vývoji zadlužení, 
zohledňují od [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost – bude vloženo] na téže 
bázi lineární degrese. Takto vypočítané 
čisté náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

Or. en

Odůvodnění

Reformy důchodového systému mají velmi často dlouholetý dopad na veřejné finance 
členských států, a tudíž pětileté období, které Evropská komise navrhuje, není přiměřené. 
Bude-li možnost zohlednit důchodové reformy při posuzování vývoje v rámci postupu při 
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nadměrném schodku omezena na pět let, může to členské státy odradit od zavádění 
důchodových reforem, které mají pro stabilitu veřejných financí klíčový význam.

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. e 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému
zavádějící vícepilířový systém zahrnující 
povinný plně fondově financovaný pilíř, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu 
při nadměrném schodku a údajů o dluhu k 
nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 

7. V případě členských států, u nichž je 
překročení schodku nebo nedodržení 
požadavků kritéria dluhu podle čl. 126 
odst. 2 písm. b) Smlouvy výsledkem 
provádění reformy důchodového systému, 
přihlíží Komise a Rada při hodnocení 
vývoje údajů o schodku v rámci postupu 
při nadměrném schodku a údajů o dluhu 
k nákladům na reformu veřejně 
spravovaného pilíře. Jestliže poměr 
veřejného dluhu překračuje referenční 
hodnotu, jsou náklady na reformu 
zohledňovány pouze v případě, že schodek 
zůstává blízko referenční hodnotě. Za tím 
účelem se v období pěti let od vstupu této 
reformy v platnost zohledňují čisté náklady 
na ni vynaložené, které se odrážejí ve 
vývoji schodku a zadlužení, na bázi 
lineární degrese. Bez ohledu na datum 
vstupu reformy v platnost se navíc čisté 
náklady, které se odrážejí ve vývoji 
zadlužení, zohledňují po přechodné období 
pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost – bude vloženo] na téže bázi 
lineární degrese. Takto vypočítané čisté 
náklady se berou v úvahu rovněž při 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 12 
Smlouvy o zrušení některých nebo všech 
jejích rozhodnutí podle čl. 126 odst. 6 až 9 
a 11 Smlouvy, pokud schodek podstatně a 
nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
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nepřetržitě klesal a dostal se na úroveň, 
která se blíží referenční hodnotě, a pokud 
se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

se dluh v případě nedodržení požadavků 
kritéria dluhu nadále snižoval. Podobně se 
navíc zohledňuje snížení těchto čistých 
nákladů v důsledku částečného nebo 
úplného zrušení výše uvedené reformy 
důchodového systému.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise s plným přihlédnutím ke 
stanovisku uvedenému v odstavci 1 usoudí, 
že nadměrný schodek existuje, předloží v 
souladu s čl. 126 odst. 5 a 6 Smlouvy 
stanovisko a návrh Radě.

2. Pokud Komise s plným přihlédnutím ke 
stanovisku uvedenému v odstavci 1 usoudí, 
že nadměrný schodek existuje, předloží v 
souladu s čl. 126 odst. 5 a 6 Smlouvy 
stanovisko a návrh Radě. Komise svůj 
návrh předloží v parlamentu daného 
členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Doporučení Rady podané v souladu s čl. 
126 odst. 7 Smlouvy stanoví nejvýše 
šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný 

4. Doporučení Rady podané v souladu s 
čl. 126 odst. 7 Smlouvy stanoví nejvýše 
šestiměsíční lhůtu, během níž má dotyčný 
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členský stát přijmout účinná opatření. 
Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro 
odstranění nadměrného schodku; pokud 
nenastanou zvláštní okolnosti, mělo by 
tohoto odstranění být dosaženo 
v následujícím roce po zjištění schodku. 
V doporučení Rada požaduje, aby členský 
stát dosáhl ročních rozpočtových cílů, které 
jsou na základě prognózy, z níž doporučení 
vychází, v souladu s minimálním ročním 
zlepšením, které dosahuje nejméně 
doporučené hodnoty 0,5 % HDP jeho 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a dočasných opatření, aby 
se zajistilo odstranění nadměrného schodku 
ve lhůtě, která je stanovena v doporučení.

členský stát přijmout účinná opatření. 
Doporučení Rady také stanoví lhůtu pro 
odstranění nadměrného schodku; k této 
opravě by mělo dojít v přiměřené době. 
V doporučení Rada požaduje, aby členský 
stát dosáhl ročních rozpočtových cílů, které 
jsou na základě prognózy, z níž doporučení 
vychází, v souladu s minimálním ročním 
zlepšením, které dosahuje nejméně 
doporučené hodnoty 0,5 % HDP jeho 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a dočasných opatření, aby 
se zajistilo odstranění nadměrného schodku 
ve lhůtě, která je stanovena v doporučení.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. e 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud byla v souladu s doporučením 
podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy přijata 
účinná opatření a pokud po přijetí 
uvedeného doporučení nastanou 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise rozhodnout o přijetí 
revidovaného doporučení podle čl. 126 
odst. 7 Smlouvy. S ohledem na rozhodující 
faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto 
nařízení může být v tomto revidovaném 
doporučení zejména prodloužena lhůta pro 
odstranění nadměrného schodku zpravidla
o jeden rok. Rada na základě 
hospodářských prognóz v doporučení 
posoudí, zda existují nepředvídané 

5. Pokud byla v souladu s doporučením 
podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy přijata 
účinná opatření a pokud po přijetí 
uvedeného doporučení nastanou 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise rozhodnout o přijetí 
revidovaného doporučení podle čl. 126 
odst. 7 Smlouvy. Toto revidované 
doporučení bude zveřejněno a Komise jej 
předloží parlamentu daného členského 
státu. S ohledem na rozhodující faktory 
uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení by
v tomto revidovaném doporučení měla být 
zejména prodloužena lhůta pro odstranění 
nadměrného schodku nejméně o jeden rok. 



PE458.551v01-00 20/27 AM\856335CS.doc

CS

nepříznivé hospodářské okolnosti mající 
zásadní negativní důsledky pro veřejné 
finance. Rada může rovněž na doporučení 
Komise rozhodnout, že přijme revidované 
doporučení podle čl. 126 odst. 7 Smlouvy v 
případě všeobecného prudkého 
hospodářského propadu.

Rada na základě hospodářských prognóz 
v doporučení posoudí, zda existují 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance. Rada může 
rovněž na doporučení Komise rozhodnout, 
že přijme revidované doporučení podle 
čl. 126 odst. 7 Smlouvy v případě 
všeobecného prudkého hospodářského 
propadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: vypouští se
„1. Případné rozhodnutí Rady vyzývající 
dotyčný zúčastněný členský stát, aby přijal 
opatření ke snížení nadměrného schodku 
podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy, se přijme do 
dvou měsíců od rozhodnutí Rady o tom, že 
nebyla přijata žádná účinná opatření 
podle čl. 126 odst. 8. Ve výzvě Rada 
požaduje, aby členský stát dosáhl ročních 
rozpočtových cílů, které jsou na základě 
prognózy, z níž výzva vychází, v souladu 
s minimálním ročním zlepšením, které 
dosahuje nejméně doporučené hodnoty 
0,5 % HDP jeho cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových 
a dočasných opatření, aby se zajistilo 
odstranění nadměrného schodku ve lhůtě, 
která je stanovena ve výzvě. Rada rovněž 
uvede opatření přispívající k dosažení 
těchto cílů.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 44
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. b 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 5 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „Po výzvě Rady podle čl. 126 odst. 9 
Smlouvy podá dotyčný členský stát Komisi 
a Radě zprávu o opatřeních přijatých v 
reakci na výzvu Rady. Aby mohla Rada v 
případě potřeby přijmout rozhodnutí podle 
čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení, obsahuje 
zpráva cíle veřejných výdajů a diskrečních 
opatření na straně příjmů a rovněž 
informace o opatřeních přijatých v reakci 
na konkrétní doporučení Rady. Tato 
zpráva se zveřejní.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud byla v souladu s výzvou podle čl. 
126 odst. 9 Smlouvy přijata účinná 
opatření a pokud po přijetí výzvy nastanou 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance, může Rada 
na doporučení Komise rozhodnout o přijetí 
revidované výzvy podle čl. 126 odst. 9 
Smlouvy. S ohledem na rozhodující 
faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto 
nařízení může být v této revidované výzvě 
zejména prodloužena lhůta pro odstranění 

2. Pokud byla v souladu s výzvou podle čl. 
126 odst. 9 Smlouvy přijata účinná 
opatření a pokud po přijetí výzvy nastanou 
nepříznivé hospodářské okolnosti mající 
negativní důsledky pro veřejné finance, 
může Rada po konzultaci s vládou daného 
členského státu rozhodnout o přijetí 
revidované výzvy podle čl. 126 odst. 9 
Smlouvy. S ohledem na rozhodující 
faktory uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto 
nařízení bude v této revidované výzvě 
zejména prodloužena lhůta pro odstranění 
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nadměrného schodku zpravidla o jeden 
rok. Rada na základě hospodářských 
prognóz ve výzvě posoudí, zda existují 
nepředvídané nepříznivé hospodářské 
okolnosti mající zásadní negativní 
důsledky pro veřejné finance. Rada může
rovněž na doporučení Komise rozhodnout, 
že přijme revidovanou výzvu podle čl. 126 
odst. 9 Smlouvy v případě všeobecného 
prudkého hospodářského propadu.

nadměrného schodku nejméně o jeden rok. 
Rada na základě hospodářských prognóz 
ve výzvě posoudí, zda existují nepříznivé 
hospodářské okolnosti mající negativní 
důsledky pro veřejné finance a zda tyto 
nepříznivé hospodářské okolnosti souvisí
s prováděním doporučení Rady. Rada by
rovněž na doporučení Komise měla 
rozhodnout, že přijme revidovanou výzvu 
podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy v případě 
všeobecného hospodářského propadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky pro 
uplatnění čl. 126 odst. 11 Smlouvy, uvalí 
Rada sankce podle čl. 126 odst. 11. 
Takové rozhodnutí se přijme nejpozději do 
čtyř měsíců od rozhodnutí Rady podle 
čl. 126 odst. 9 vyzývajícího dotyčný 
zúčastněný členský stát, aby učinil 
opatření.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případné rozhodnutí Rady zostřit sankce v 
souladu s čl. 126 odst. 11 Smlouvy se 
přijme nejpozději do dvou měsíců ode dne 
oznámení podle nařízení (ES) č. 479/2009. 
Případné rozhodnutí Rady zrušit některá 
nebo všechna svá rozhodnutí podle čl. 126 
odst. 12 Smlouvy se přijme co nejdříve, v 
každém případě však nejpozději do dvou 
měsíců ode dne oznámení podle nařízení 
(ES) č. 479/2009.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise a Rada pravidelně sledují
provádění opatření:

1. Komise a Rada pravidelně 
přezkoumávají provádění opatření:

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli Rada rozhodne o uplatnění 
sankcí vůči zúčastněnému členskému 
státu podle čl. 126 odst. 11 Smlouvy, 

vypouští se
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vyžaduje se zpravidla pokuta. Rada může 
rozhodnout o doplnění této pokuty jinými 
opatřeními podle čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.“

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokuta se skládá z pevné složky ve výši
0,2 % HDP a z pohyblivé složky.
Pohyblivá složka se rovná jedné desetině 
rozdílu mezi schodkem vyjádřeným v 
procentech HDP za předchozí rok a buď 
referenční hodnotou schodku veřejných 
financí, nebo v případě, že se nedodržení 
rozpočtové kázně týká kritéria dluhu, 
celkovým saldem veřejných financí 
vyjádřeným v procentech HDP, kterého 
mělo být dosaženo ve stejném roce podle 
výzvy vydané podle čl. 126 odst. 9 
Smlouvy.

1. Výše pokuty nesmí překročit 0,05 % 
HDP.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý následující rok, dokud není 2. Každý následující rok, dokud není 
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rozhodnutí o existenci nadměrného 
schodku zrušeno, Rada hodnotí, zda 
dotyčný zúčastněný členský stát přijal 
účinná opatření v reakci na výzvu Rady 
podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy. Při tomto 
každoročním hodnocení rozhodne Rada 
v souladu s čl. 126 odst. 11 Smlouvy 
o zostření sankcí, jestliže se dotyčný 
zúčastněný členský stát nepodřídil výzvě 
Rady. Jestliže je rozhodnuto o další
pokutě, vypočítává se stejným způsobem 
jako pohyblivá složka pokuty uvedené 
v odstavci 1.

rozhodnutí o existenci nadměrného 
schodku zrušeno, Rada hodnotí, zda 
dotyčný zúčastněný členský stát přijal 
účinná opatření v reakci na výzvu Rady 
podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy. Jestliže je 
rozhodnuto o pokutě, její výše nesmí 
překročit 0,01 % HDP.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádná jednotlivá pokuta podle odstavců 
1 a 2 nesmí překročit maximální limit ve 
výši 0,5 % HDP.

3. Žádná jednotlivá pokuta podle odstavců 
1 a 2 nesmí překročit maximální limit ve 
výši 0,01 % HDP.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené 
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článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
zúčastněné členské státy, u kterých není
zjištěn nadměrný schodek podle čl. 126 
odst. 6 Smlouvy a které nepodléhají 
postupu při nadměrné nerovnováze ve 
smyslu nařízení (EU) č. […/…], v poměru 
k jejich podílu na celkovém hrubém 
národním důchodu (HND) těchto 
způsobilých členských států.

v článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi
zúčastněné členské státy, u kterých je
zjištěn hospodářský a obchodní schodek
podle čl. 126 odst. 6 Smlouvy přímo 
související s investicemi do hospodářské, 
sociální a ekologické oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
zúčastněné členské státy, u kterých není 
zjištěn nadměrný schodek podle čl. 126 
odst. 6 Smlouvy a které nepodléhají 
postupu při nadměrné nerovnováze ve 
smyslu nařízení (EU) č. […/…], v poměru 
k jejich podílu na celkovém hrubém 
národním důchodu (HND) těchto 
způsobilých členských států.

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené 
v článku 311 Smlouvy a budou využity na 
podporu cílů Unie v oblasti investic 
a zaměstnanosti se zvláštním ohledem na 
nutnost zajistit trvale udržitelný rozvoj 
v nejchudších regionech Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 14 
Nařízení (ES) č. 1467/97
Článek 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
zúčastněné členské státy, u kterých není 
zjištěn nadměrný schodek podle čl. 126 
odst. 6 Smlouvy a které nepodléhají 
postupu při nadměrné nerovnováze ve 
smyslu nařízení (EU) č. […/…], v poměru 
k jejich podílu na celkovém hrubém 
národním důchodu (HND) těchto 
způsobilých členských států.

Pokuty uvedené v článku 12 tohoto 
nařízení představují jiné příjmy uvedené v 
článku 311 Smlouvy a budou vyčleněny na 
stávající krizový mechanismus (Evropský 
měnový fond). Před zřízením Evropského 
měnového fondu budou tyto pokuty 
připisovány evropskému nástroji finanční 
stability.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Jürgen Klute

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost, jakmile 
budou obnoveny standardní hospodářské 
podmínky a pomocí efektivní regulace 
finančních trhů se zajistí, aby státní 
dluhopisy již nepodléhaly spekulacím.

Or. en


