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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia  – pozmeňujúci akt
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. pt

Odôvodnenie

Dôsledky Paktu o stabilite a raste sú zrejmé. Ukladá sa:
– Zrušiť Pakt o stabilite a raste a nahradiť ho skutočným Paktom o zamestnanosti 
a sociálnom pokroku.
– Upevniť hospodársku a sociálnu súdržnosť pomocou ďalších štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu.
– S prispením krajín eurozóny s rozpočtovým prebytkom vytvoriť Fond solidarity na podporu 
výroby, základných verejných služieb, tvorby pracovných miest spojených s právami 
a odstránenie chudoby v krajinách v ťažkostiach.
– Uprednostňovať sociálne ukazovatele, zamestnanosť a dôstojné odmeny, sociálne blaho 
a rovnaké príležitosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Jürgen Klute

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pri stanovení existencie nadmerného 
deficitu na základe kritéria deficitu 
a príslušných postupov je potrebné brať 
do úvahy všetky významné faktory, ktoré 
zahŕňa správa v zmysle článku 126 ods. 3 
zmluvy, ak pomer štátneho dlhu 
k hrubému domácemu produktu 
nepresiahne referenčnú hodnotu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie 8 je v rozpore s odôvodnením 7, ako aj s článkom 126 zmluvy („mali by sa brať 
do úvahy všetky významné faktory“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Účinnosť opatrení je možné lepšie 
posúdiť vo vzťahu k dodržiavaniu 
všeobecných cieľov týkajúcich sa 
verejných výdavkov ako porovnanie 
v spojení s vykonávaním plánovaných 
konkrétnych opatrení v oblasti príjmov.

(11) Účinnosť opatrení je možné lepšie 
posúdiť vo vzťahu k dodržiavaniu 
všeobecných cieľov týkajúcich sa 
verejných výdavkov a daňových príjmov 
ako porovnanie v spojení s vykonávaním 
plánovaných konkrétnych opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zaistenia toho, aby sa konsolidácia verejných financií zameriavala na kontrolu 
výdavkov aj tvorbu príjmov tak, aby sa nepremeškali nijaké príležitosti na dosiahnutie 
zdravých verejných financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Sven Giegold 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Účinnosť opatrení je možné lepšie 
posúdiť vo vzťahu k dodržiavaniu 
všeobecných cieľov týkajúcich sa 
verejných výdavkov ako porovnanie 
v spojení s vykonávaním plánovaných 
konkrétnych opatrení v oblasti príjmov.

(11) Účinnosť opatrení je možné lepšie 
posúdiť vo vzťahu k dodržiavaniu 
všeobecných cieľov týkajúcich sa 
verejných výdavkov a daňových príjmov 
ako porovnanie v spojení s vykonávaním 
ostatných plánovaných konkrétnych 
opatrení v oblasti príjmov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Sven Giegold

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Ustanovenia tohto nariadenia sú v 
plnej miere v súlade s horizontálnymi 
doložkami ZFEÚ, konkrétne s 
článkami 7, 8, 9, 10 a 11, ako aj s 
ustanoveniami protokolu č. 26 a 
článku 153 ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno a 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Prekročenie verejného deficitu nad 
referenčnú hodnotu sa v súlade s článkom 
126 ods. 2 písm. a) druhá zarážka zmluvy 
považuje za výnimočné, keď je výsledkom 
mimoriadnej udalosti, ktorú dotknutý 
členský štát nemôže ovplyvniť a ktorá 
má veľký vplyv na finančnú pozíciu 
verejnej správy, alebo keď vznikne 
následkom prudkého hospodárskeho 
poklesu.

1. Prekročenie verejného deficitu nad 
referenčnú hodnotu sa v súlade s článkom 
126 ods. 2 písm. a) druhá zarážka zmluvy 
považuje za výnimočné, keď je výsledkom 
udalosti, ktorú dotknutý členský štát 
nemôže ovplyvniť a ktorá má veľký vplyv 
na finančnú pozíciu verejnej správy, alebo 
keď vznikne následkom hospodárskeho 
poklesu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 1a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, pomer verejného dlhu k hrubému 
domácemu produktu (HDP) v súlade 
s článkom 126 ods. 2 písm. b) zmluvy sa 
považuje za uspokojivo klesajúci 
a približujúci sa k referenčnej hodnote 
vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel 
vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval 
za predchádzajúce tri roky pravidelným 
tempom o jednu dvadsatinu ročne. Po 
uplynutí 3 rokov od [vloží sa dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
sa spätne zohľadní uplatňovanie tohto 
ukazovateľa.

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty a za predpokladu, že 
hospodárstvo fungovalo počas posledných 
troch rokov nad svoj potenciál, pomer 
verejného dlhu k hrubému domácemu 
produktu (HDP) v súlade s článkom 126 
ods. 2 písm. b) zmluvy sa považuje za 
uspokojivo klesajúci a približujúci sa 
k referenčnej hodnote vyhovujúcim 
tempom, ak sa rozdiel vzhľadom na 
referenčnú hodnotu znižoval za 
predchádzajúce tri roky pravidelným 
tempom o jednu dvadsatinu ročne. Po 
uplynutí 3 rokov od [vloží sa dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
sa spätne zohľadní uplatňovanie tohto 
ukazovateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Pridanie pravidla týkajúceho sa konkrétnej miery znižovania verejného dlhu zhorší cyklický 
charakter Paktu pre stabilitu. V čase poklesu, keď deficity stúpajú a nominálny HDP klesá, je 
mimoriadne ťažké udržiavať pod kontrolou dlh ako určité percento HDP, pretože tu vystupujú 
účinky čitateľa aj menovateľa. Presadením takéhoto pravidla o znižovaní dlhu by sa preto 
zhoršil a prehĺbil hospodársky pokles, čo by ďalej viedlo k ešte ťažšiemu plneniu cieľov 
v oblasti verejných financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
David Casa

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, pomer verejného dlhu k hrubému 
domácemu produktu (HDP) v súlade 

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, pomer verejného dlhu k hrubému 
domácemu produktu (HDP) v súlade 
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s článkom 126 ods. 2 písm. b) zmluvy sa 
považuje za uspokojivo klesajúci 
a približujúci sa k referenčnej hodnote 
vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel 
vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval 
za predchádzajúce tri roky pravidelným 
tempom o jednu dvadsatinu ročne. Po 
uplynutí 3 rokov od [vloží sa dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
sa spätne zohľadní uplatňovanie tohto 
ukazovateľa.

s článkom 126 ods. 2 písm. b) zmluvy sa 
považuje za uspokojivo klesajúci 
a približujúci sa k referenčnej hodnote 
vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel 
vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval 
za predchádzajúce tri roky pravidelným 
priemerným tempom o jednu dvadsatinu 
ročne, čo je referenčná hodnota po 
vyhodnotení trojročného obdobia. Po 
uplynutí 3 rokov od [vloží sa dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
sa spätne zohľadní uplatňovanie tohto 
ukazovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Sven Giegold

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, pomer verejného dlhu k hrubému 
domácemu produktu (HDP) v súlade 
s článkom 126 ods. 2 písm. b) zmluvy sa 
považuje za uspokojivo klesajúci 
a približujúci sa k referenčnej hodnote 
vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel 
vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval 
za predchádzajúce tri roky pravidelným 
tempom o jednu dvadsatinu ročne. Po
uplynutí 3 rokov od [vloží sa dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
sa spätne zohľadní uplatňovanie tohto 
ukazovateľa.

1a. Ak dôjde k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, pomer verejného dlhu k hrubému 
domácemu produktu (HDP) v súlade 
s článkom 126 ods. 2 písm. b) zmluvy sa 
považuje za uspokojivo klesajúci 
a približujúci sa k referenčnej hodnote 
vyhovujúcim tempom, ak sa rozdiel 
vzhľadom na referenčnú hodnotu znižoval 
za predchádzajúce tri roky pravidelným 
tempom o jednu dvadsatinu ročne za 
predpokladu, že hrubý domáci produkt 
(HDP) stúpal svojou potenciálnou mierou 
počas dvoch rokov pred referenčným 
rokom. Ak táto podmienka nebude 
splnená, pomer dlhu k HDP sa bude 
považovať za situáciu smerujúcu od 
dočasného prekročenia k uspokojivému 
klesaniu za predpokladu, že členský štát 
dodržiava pravidlo vytvárania udržateľnej 
fiškálnej politiky, ako je definované v 
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nariadení (ES) č. 1466/97. Pomer 
znižovania dlhu by sa mal revidovať 
každé tri roky. Po uplynutí 3 rokov od 
[vloží sa dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] sa spätne zohľadní 
uplatňovanie tohto ukazovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 
správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, inflácia, neprimerané 
makroekonomické rozdiely a stav čistých 
úspor súkromného sektora) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 
správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
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obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability.

výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability, sociálnej 
a regionálnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Sven Giegold 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej sociálnej a hospodárskej 
situácie (najmä potenciálny rast, 
prevažujúce cyklické podmienky, miera 
chudoby, nerovnosti v príjmoch, miery 
nezamestnanosti, inflácia a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
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správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability.

Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 
správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná a jednoznačná pozornosť 
venuje finančným príspevkom na 
posilnenie medzinárodnej solidarity 
a dosiahnutie cieľov politiky Únie vrátane 
finančnej stability, ako aj finančnej záťaži 
súvisiacej s operáciami rekapitalizácie a 
ostatnými dočasnými štátnymi 
opatreniami pomoci pre finančný sektor 
počas krízy a takisto aj pôžičkám a 
zárukám poskytnutým v rámci operácií 
krízového riadenia vládneho dlhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií, najmä dodržiavanie smernice 
Rady […] o požiadavkách týkajúcich sa 
rozpočtového rámca členských štátov). V 
správe sa takisto v prípade potreby 
analyzuje vývoj strednodobého stavu dlhu 
(najmä sa do nej primerane premietnu 
rizikové faktory vrátane štruktúry 
splatnosti a menovej denominácie dlhu, 
transakcií týkajúcich sa zosúladenia dlhu 
a deficitu, kumulovaných rezerv a iných 
štátnych aktív; záruky spojené najmä 
s finančným odvetvím; záväzky, ktoré sa 
výslovne aj implicitne týkajú starnutia 
obyvateľstva, a súkromné dlhové zdroje 
v takom rozsahu, že môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability.

3. Komisia zohľadní pri vypracovávaní 
správy podľa článku 126 ods. 3 zmluvy 
ostatné významné faktory uvedené 
v spomínanom článku. Do správy sa 
náležite musí premietnuť vývoj 
strednodobej hospodárskej situácie (najmä 
potenciálny rast, prevažujúce cyklické 
podmienky, infláciu a neprimerané 
makroekonomické rozdiely) a vývoj 
strednodobého stavu rozpočtu (najmä 
fiškálnu konsolidáciu v „priaznivom čase“, 
verejné investície, vykonávanie politík 
v kontexte spoločnej stratégie rastu pre 
Úniu a celkovú dobrú kvalitu verejných 
financií). V správe sa takisto v prípade 
potreby analyzuje vývoj strednodobého 
stavu dlhu (najmä sa do nej primerane 
premietnu rizikové faktory vrátane 
štruktúry splatnosti a menovej denominácie 
dlhu, transakcií týkajúcich sa zosúladenia 
dlhu a deficitu, kumulovaných rezerv 
a iných štátnych aktív; záruky spojené 
najmä s finančným odvetvím a súkromné 
dlhové zdroje, pretože môžu predstavovať 
podmienené implicitné záväzky pre vládu). 
Okrem toho Komisia náležite zohľadní 
všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa 
názoru dotknutého členského štátu 
významné preto, aby sa z kvalitatívneho 
hľadiska komplexne posúdilo prekročenie 
referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát 
predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti 
sa osobitná pozornosť venuje finančným 
príspevkom na posilnenie medzinárodnej 
solidarity a dosiahnutie cieľov politiky 
Únie vrátane finančnej stability.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno d 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) odsek 4 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„4. Komisia a Rada vykonajú vyvážené 
celkové hodnotenie všetkých významných 
faktorov, najmä rozsah, v akom pôsobia 
na posudzovanie súladu s kritériami 
deficitu a/alebo dlhu ako priťažujúce 
alebo zmierňujúce faktory. Ak je pri 
posudzovaní súladu na základe kritéria 
deficitu pomer štátneho dlhu k HDP vyšší 
ako referenčná hodnota, uvedené faktory 
sa berú do úvahy v postupoch vedúcich 
k rozhodnutiu o existencii nadmerného 
deficitu, ako sa predpokladá v odsekoch 4, 
5 a 6 článku 126 zmluvy, iba v prípade, 
keď sa pred zohľadnením významných 
faktorov úplne splní dvojitá podmienka, že 
schodok sektora verejnej správy zostane 
na úrovni blízko referenčnej hodnoty 
a prekročenie referenčnej hodnoty je 
dočasné.“ 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 8. Dá sa argumentovať aj tým, že ak dlh 
členských štátov presiahne referenčnú hodnotu, bude to o to väčší dôvod preskúmať všetky 
relevantné faktory, napríklad aj vrátane kumulovaného zostatku úspor súkromného sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Sven Giegold 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno d 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia a Rada vykonajú vyvážené 
celkové hodnotenie všetkých významných 
faktorov, najmä rozsah, v akom pôsobia na 
posudzovanie súladu s kritériami deficitu 
a/alebo dlhu ako priťažujúce alebo 
zmierňujúce faktory. Ak je pri 
posudzovaní súladu na základe kritéria 
deficitu pomer štátneho dlhu k HDP vyšší 
ako referenčná hodnota, uvedené faktory 
sa berú do úvahy v postupoch vedúcich 
k rozhodnutiu o existencii nadmerného 
deficitu, ako sa predpokladá v odsekoch 4, 
5 a 6 článku 126 zmluvy, iba v prípade, 
keď sa pred zohľadnením významných 
faktorov úplne splní dvojitá podmienka, že 
schodok sektora verejnej správy zostane 
na úrovni blízko referenčnej hodnoty 
a prekročenie referenčnej hodnoty je 
dočasné.

4. Komisia a Rada vykonajú vyvážené 
celkové hodnotenie všetkých významných 
faktorov, najmä rozsah, v akom pôsobia na 
posudzovanie súladu s kritériami deficitu 
a/alebo dlhu ako priťažujúce alebo 
zmierňujúce faktory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 2 –písmeno da (nové) 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Komisia a Rada náležite zvážia vo 
všetkých rozpočtových hodnoteniach v 
rámci postupu pri nadmernom schodku 
vykonávanie štrukturálnych reforiem, 
ktoré vedú k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti udržateľného hospodárskeho, 
sociálneho a ekologického rastu.“
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový 
systém zahŕňajúci povinný, plne 
financovaný systém, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite 
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reformy sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto reformy 
zohľadňujú čisté náklady na ňu 
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reformy sa čisté 
náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na základe rovnakého lineárne zostupného 
základu. Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 zmluvy o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
126 zmluvy, ak deficit podstatne 

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
odzrkadlením vykonávania reforiem, 
ktorými sa udržiavajú existujúce 
a vytvárajú sa nové a lepšie pracovné 
miesta, ako aj reforiem založených na 
verejných investíciách, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite 
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reformy sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto reformy 
zohľadňujú čisté náklady na ňu 
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reformy sa čisté 
náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na základe rovnakého lineárne zostupného 
základu. Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 zmluvy o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
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a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových 
reforiem.

126 zmluvy, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových 
reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Danuta Jazłowiecka

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový 
systém zahŕňajúci povinný, plne 
financovaný systém, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite 
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reformy sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto reformy 
zohľadňujú čisté náklady na ňu 
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reformy sa čisté 

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový 
systém zahŕňajúci povinný, plne 
financovaný systém, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite 
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, úplné náklady 
reformy sa zohľadnia iba vtedy, keď deficit 
zostane na úrovni blízko referenčnej 
hodnoty. Na tento účel sa od nadobudnutia 
platnosti tejto reformy zohľadňujú čisté 
náklady na ňu vynaložené, ktoré sa 
premietajú do vývoja deficitu a zadlženia, 
na lineárne zostupnom základe. Okrem 
toho bez ohľadu na dátum nadobudnutia 
platnosti reformy sa čisté náklady, ktoré sa 
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náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia] na základe rovnakého lineárne 
zostupného základu. Takto vypočítané čisté 
náklady sa zohľadnia takisto pri rozhodnutí 
Rady podľa článku 126 ods. 12 zmluvy 
o zrušení niektorých alebo všetkých jej 
rozhodnutí podľa odsekov 6 až 9 a odseku 
11 článku 126 zmluvy, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových 
reforiem.

premietajú do vývoja dlhu, zohľadňujú od 
[tu sa vloží dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] na základe rovnakého 
lineárne zostupného základu. Takto 
vypočítané čisté náklady sa zohľadnia 
takisto pri rozhodnutí Rady podľa článku 
126 ods. 12 zmluvy o zrušení niektorých 
alebo všetkých jej rozhodnutí podľa 
odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 126 
zmluvy, ak deficit podstatne a nepretržite 
klesal a dosiahol úroveň, ktorá sa približuje 
k referenčnej hodnote, a v prípade 
nesplnenia požiadaviek súvisiacich 
s kritériom dlhu má dlh klesajúcu 
tendenciu. Okrem toho sa rovnako 
zohľadní zníženie týchto čistých nákladov 
vyplývajúce z čiastočnej alebo úplnej 
zmeny uvedených dôchodkových reforiem.

Or. en

Odôvodnenie

Dôchodkové reformy majú veľmi často dlhodobý vplyv na verejné financie členských štátov, a 
preto obdobie piatich rokov navrhované Európskou komisiou nie je náležité. Obmedzenie 
možnosti zohľadňovať dôchodkové reformy pri hodnotení vývoja v rámci postupu pri 
nadmernom schodku na päť rokov by mohlo odradiť členské štáty od zavádzania 
dôchodkových reforiem, ktoré sú pritom rozhodujúce pre stabilitu verejných financií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno e 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 

7. V prípade členských štátov, v ktorých 
nadmerný deficit alebo porušenie 
podmienok týkajúcich sa kritéria dlhu 
podľa článku 126 ods. 2 písm. b) zmluvy je 
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odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový 
systém zahŕňajúci povinný, plne 
financovaný systém, Komisia a Rada pri 
hodnotení vývoja v údajoch o deficite 
v rámci postupu pri nadmernom deficite 
a údajoch o dlhu takisto zoberú do úvahy 
náklady reformy verejne spravovaného 
piliera. Keď miera dlhu presahuje 
referenčnú hodnotu, náklady reformy sa 
zohľadnia iba vtedy, keď deficit zostane na 
úrovni blízko referenčnej hodnoty. Na 
tento účel sa v období piatich rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto reformy 
zohľadňujú čisté náklady na ňu 
vynaložené, ktoré sa premietajú do vývoja 
deficitu a zadlženia, na lineárne zostupnom 
základe. Okrem toho bez ohľadu na dátum 
nadobudnutia platnosti reformy sa čisté 
náklady, ktoré sa premietajú do vývoja 
dlhu, zohľadňujú počas prechodného 
obdobia piatich rokov od [tu sa vloží dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
na základe rovnakého lineárne zostupného 
základu. Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 zmluvy o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
126 zmluvy, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových 
reforiem.

odzrkadlením vykonávania dôchodkových 
reforiem, Komisia a Rada pri hodnotení 
vývoja v údajoch o deficite v rámci 
postupu pri nadmernom deficite a údajoch 
o dlhu takisto zoberú do úvahy náklady 
reformy verejne spravovaného piliera. Keď 
miera dlhu presahuje referenčnú hodnotu, 
náklady reformy sa zohľadnia iba vtedy, 
keď deficit zostane na úrovni blízko 
referenčnej hodnoty. Na tento účel sa 
v období piatich rokov od nadobudnutia 
platnosti tejto reformy zohľadňujú čisté 
náklady na ňu vynaložené, ktoré sa 
premietajú do vývoja deficitu a zadlženia, 
na lineárne zostupnom základe. Okrem 
toho bez ohľadu na dátum nadobudnutia 
platnosti reformy sa čisté náklady, ktoré sa 
premietajú do vývoja dlhu, zohľadňujú 
počas prechodného obdobia piatich rokov 
od [tu sa vloží dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] na základe 
rovnakého lineárne zostupného základu. 
Takto vypočítané čisté náklady sa 
zohľadnia takisto pri rozhodnutí Rady 
podľa článku 126 ods. 12 zmluvy o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
podľa odsekov 6 až 9 a odseku 11 článku 
126 zmluvy, ak deficit podstatne 
a nepretržite klesal a dosiahol úroveň, ktorá 
sa približuje k referenčnej hodnote, 
a v prípade nesplnenia požiadaviek 
súvisiacich s kritériom dlhu má dlh 
klesajúcu tendenciu. Okrem toho sa 
rovnako zohľadní zníženie týchto čistých 
nákladov vyplývajúce z čiastočnej alebo 
úplnej zmeny uvedených dôchodkových 
reforiem.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno a 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ sa Komisia pri úplnom 
prihliadnutí na stanovisko uvedené v 
odseku 1 domnieva, že nadmerný deficit 
existuje, predloží v súlade s článkom 126 
ods. 5 a 6 zmluvy stanovisko a návrh Rade.

2. Pokiaľ sa Komisia pri úplnom 
prihliadnutí na stanovisko uvedené v 
odseku 1 domnieva, že nadmerný deficit 
existuje, predloží v súlade s článkom 126 
ods. 5 a 6 zmluvy stanovisko a návrh Rade. 
Komisia predloží svoj návrh v parlamente 
dotknutého členského štátu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V odporúčaniach Rady prijatých 
v súlade s článkom 126 ods. 7 sa stanoví 
lehota najviac šiestich mesiacov, počas 
ktorej má dotknutý členský štát prijať 
účinné opatrenia. V odporúčaniach Rady sa 
stanoví aj lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu, ktoré, pokiaľ 
nenastanú osobitné okolnosti, sa má 
dosiahnuť v nasledujúcom roku po zistení 
deficitu. Rada v odporúčaní žiada od 
členského štátu, aby dosiahol ročné 
rozpočtové ciele, ktoré sú na základe 
predpovede podporujúcej odporúčanie 
v súlade s minimálnym ročným zlepšením 
dosahujúcim najmenej referenčnú hodnotu 
o 0,5 % HDP svojho cyklicky očisteného 

4. V odporúčaniach Rady prijatých 
v súlade s článkom 126 ods. 7 sa stanoví 
lehota najviac šiestich mesiacov, počas 
ktorej má dotknutý členský štát prijať 
účinné opatrenia. V odporúčaniach Rady sa 
stanoví aj lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu, ktoré sa má 
dosiahnuť v primeranom období. Rada 
v odporúčaní žiada od členského štátu, aby 
dosiahol ročné rozpočtové ciele, ktoré sú 
na základe predpovede podporujúcej 
odporúčanie v súlade s minimálnym 
ročným zlepšením dosahujúcim najmenej 
referenčnú hodnotu o 0,5 % HDP svojho 
cyklicky očisteného salda, bez vplyvu 
jednorazových a dočasných opatrení, aby 
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salda, bez vplyvu jednorazových 
a dočasných opatrení, aby sa zaistilo 
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
stanovenej v odporúčaní.

sa zaistilo odstránenie nadmerného deficitu 
v lehote stanovenej v odporúčaní.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno e 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa v súlade s odporúčaním podľa 
článku 126 ods. 7 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a po prijatí uvedeného tohto 
odporúčania sa vyskytnú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske udalosti 
s vážnymi nepriaznivými následkami na 
verejné financie, Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného odporúčania podľa článku 
126 ods. 7 zmluvy. V takomto 
revidovanom odporúčaní sa môže pri 
zohľadnení významných faktorov 
uvedených v článku 2 ods. 3 tohto 
nariadenia spravidla najmä o rok predĺžiť 
lehota na odstránenie nadmerného deficitu. 
Rada posúdi v porovnaní s hospodárskymi 
predpoveďami uvedenými v jej 
odporúčaní, či existujú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske udalosti, ktoré 
majú vážny negatívny vplyv na verejné 
financie. V prípade všeobecného prudkého 
hospodárskeho poklesu Rada môže na 
základe odporúčania Komisie takisto 
rozhodnúť, že prijme revidované 
odporúčanie podľa článku 126 ods. 7 
zmluvy.

5. Ak sa v súlade s odporúčaním podľa 
článku 126 ods. 7 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a po prijatí tohto odporúčania sa 
vyskytnú neočakávané nepriaznivé 
hospodárske udalosti s vážnymi 
nepriaznivými následkami na verejné 
financie, Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného odporúčania podľa článku 
126 ods. 7 zmluvy. Revidované 
odporúčanie sa zverejní a Komisia ho 
predstaví v parlamente dotknutého 
členského štátu. V takomto revidovanom 
odporúčaní by sa mala pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia najmenej o rok 
predĺžiť lehota na odstránenie nadmerného 
deficitu. Rada posúdi v porovnaní s 
hospodárskymi predpoveďami uvedenými 
v jej odporúčaní, či existujú neočakávané 
nepriaznivé hospodárske udalosti, ktoré 
majú vážny negatívny vplyv na verejné 
financie. V prípade všeobecného prudkého 
hospodárskeho poklesu Rada môže na 
základe odporúčania Komisie takisto 
rozhodnúť, že prijme revidované 
odporúčanie podľa článku 126 ods. 7 
zmluvy.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno a 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) Článok 1 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„1. Akékoľvek rozhodnutie Rady, ktorým 
sa v súlade s článkom 126 ods. 9 zmluvy 
príslušnému zúčastnenému členskému 
štátu vydáva upozornenie, aby prijal 
opatrenia na zníženie deficitu, sa prijme 
do dvoch mesiacov od rozhodnutia Rady,
ktorým sa ustanovuje, že nebolo prijaté 
účinné opatrenie v súlade s článkom 126 
ods. 8. Rada vo svojom upozornení 
požiada členský štát, aby dosiahol ročné 
rozpočtové ciele, ktoré sú na základe 
predpovede podporujúcej toto 
upozornenie v súlade s minimálnym
ročným zlepšením dosahujúcim 
referenčnú hodnotu najmenej 0,5 % HDP 
svojich cyklicky upravených zostatkov, 
očistených od jednorazových alebo 
dočasných opatrení, aby sa zaistilo 
odstránenie nadmerného deficitu v lehote 
stanovenej v oznámení. Rada takisto 
uvedie opatrenia vedúce k dosiahnutiu 
týchto cieľov.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno b 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 5 – odsek 1a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„1a. V nadväznosti na upozornenie Rady 
v súlade s článkom 126 ods. 9 zmluvy 
dotknutý členský štát podá Komisii a Rade 
správu o opatrení prijatom po upozornení 
Rady. Správa obsahuje ciele týkajúce sa 
verejných výdavkov a diskrečných 
opatrení na strane príjmov, ako aj 
informácie o opatreniach prijatých po 
osobitnom odporúčaní Rady, aby Rada 
mohla v prípade potreby prijať 
rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 2 
tohto nariadenia. Táto správa sa 
zverejňuje.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa v súlade s upozornením podľa 
článku 126 ods. 9 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a keď sa po prijatí tohto 
upozornenia vyskytnú neočakávané
nepriaznivé hospodárske udalosti 
s vážnymi nepriaznivými následkami na 
verejné financie, Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného upozornenia podľa článku 
126 ods. 9 zmluvy. Takýmto revidovaným 
upozornením sa pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia môže spravidla
najmä o rok predĺžiť lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi na 
základe hospodárskych predpovedí 
uvedených vo svojom oznámení, či 

2. Ak sa v súlade s upozornením podľa 
článku 126 ods. 9 zmluvy prijalo účinné 
opatrenie a keď sa po prijatí tohto 
upozornenia vyskytnú nepriaznivé 
hospodárske udalosti s negatívnymi
následkami na verejné financie, Rada môže 
po porade s vládou dotknutého členského 
štátu rozhodnúť o prijatí revidovaného 
upozornenia podľa článku 126 ods. 9 
zmluvy. Takýmto revidovaným 
upozornením sa pri zohľadnení 
významných faktorov uvedených v článku 
2 ods. 3 tohto nariadenia predlžuje 
najmenej o rok lehota na odstránenie 
nadmerného deficitu. Rada posúdi na 
základe hospodárskych predpovedí 
uvedených vo svojom oznámení, či 
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existujú neočakávané nepriaznivé 
hospodárske udalosti s vážnymi
negatívnymi následkami na verejné 
financie. Rada môže na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného upozornenia podľa článku 
126 ods. 9 zmluvy v prípade všeobecného 
prudkého hospodárskeho poklesu.

existujú nepriaznivé hospodárske udalosti 
s negatívnymi následkami na verejné 
financie a či nepriaznivý hospodársky 
vývoj súvisí s uplatňovaním odporúčaní 
Rady. Rada by mala na základe 
odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí 
revidovaného upozornenia podľa článku 
126 ods. 9 zmluvy v prípade všeobecného 
hospodárskeho poklesu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Keď sú splnené podmienky článku 126 
ods. 11 zmluvy, Rada uloží sankcie
v súlade s článkom 126 ods.11. Každé 
takéto rozhodnutie sa prijme najneskôr do 
štyroch mesiacov po rozhodnutí Rady 
o vydaní upozornenia dotknutému 
zúčastnenému členskému štátu, aby prijal 
opatrenia v súlade s článkom 126 ods. 9.’

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každé rozhodnutie Rady o zintenzívnení vypúšťa sa
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sankcií v súlade s článkom 126 ods. 11 
zmluvy sa prijme najneskôr do dvoch 
mesiacov odo dňa predloženia údajov 
v zmysle nariadenia (ES) č. 479/2009. 
Každé rozhodnutie Rady o zrušení 
niektorých alebo všetkých jej rozhodnutí 
v súlade s článkom 126 ods. 12 zmluvy sa 
prijme čo najskôr a v každom prípade nie 
neskôr ako do dvoch mesiacov odo dňa 
predloženia údajov v zmysle nariadenia
(ES) č. 479/2009.’

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia a Rada pravidelne monitorujú
vykonávanie prijatého opatrenia,

1. Komisia a Rada pravidelne kontrolujú
vykonávanie prijatého opatrenia,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vždy, keď sa Rada rozhodne uplatniť 
sankcie proti zúčastnenému členskému 
štátu v súlade s článkom 126 ods. 11 
zmluvy, vyžaduje sa spravidla pokuta. 
Rada sa môže rozhodnúť nahradiť 

vypúšťa sa
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pokutu inými opatreniami uvedenými v 
článku 126 ods. 11 zmluvy.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výška pokuty obsahuje pevnú zložku 
rovnajúcu sa 0,2 % HDP a pohyblivú 
zložku. Pohyblivá zložka sa rovná jednej 
desatine rozdielu medzi deficitom 
vyjadrenom v percentách HDP za 
predchádzajúci rok a buď referenčnou 
hodnotou pre deficit verejnej správy, 
alebo v prípade, keď sa nedodržanie 
rozpočtovej disciplíny týka aj kritéria 
dlhu, celkovým saldom verejných financií 
vyjadreným v percentách HDP, ktoré by 
sa malo dosiahnuť v tom istom roku 
podľa upozornenia vydaného podľa 
článku 126 ods. 9 zmluvy.

1. Výška pokuty nesmie presiahnuť 
0,05 % HDP.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý nasledujúci rok, pokiaľ nie je 
rozhodnutie o existencii nadmerného 

2. Každý nasledujúci rok, pokiaľ nie je 
rozhodnutie o existencii nadmerného 
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deficitu zrušené, Rada hodnotí, či dotknutý 
zúčastnený členský štát prijal v reakcii na 
upozornenie Rady v súlade s článkom 126 
ods. 9 zmluvy účinné opatrenie. V tomto 
ročnom hodnotení Rada rozhodne v 
súlade s článkom 126 ods. 11 zmluvy o 
zintenzívnení sankcií, pokiaľ dotknutý 
členský štát nekoná v súlade s 
upozornením Rady. Ak sa rozhodne o 
ďalšej pokute, táto pokuta sa vypočíta 
rovnakým spôsobom ako pohyblivá zložka 
pokuty v odseku 1.

deficitu zrušené, Rada hodnotí, či dotknutý 
zúčastnený členský štát prijal v reakcii na 
upozornenie Rady v súlade s článkom 126 
ods. 9 zmluvy účinné opatrenie. Ak sa 
rozhodne o pokute, táto pokuta 
nepresiahne 0,01 % HDP.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Žiadna jednotlivá pokuta uvedená v 
odsekoch 1 a 2 nesmie presiahnuť horný 
prah 0,5 % z HDP.

3. Žiadna jednotlivá pokuta uvedená v 
odsekoch 1 a 2 nesmie presiahnuť horný 
prah 0,01 % z HDP.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 
Nariadenie (ES) č. 1467/97
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a rozdelia sa medzi 

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a rozdelia sa medzi 
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zúčastnené členské štáty, ktoré nemajú 
nadmerný deficit, ako je určený v súlade 
s článkom 126 ods. 6 zmluvy, a ktoré 
nepodliehajú postupu pri nadmernej 
nerovnováhe v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
[.../...], podľa ich podielu na celkovom 
hrubom národnom dôchodku (HND) 
týchto oprávnených členských štátov.

zúčastnené členské štáty, ktoré majú 
hospodársky obchodný deficit, ako je 
určený v súlade s článkom 126 ods. 6 
zmluvy, pri prísnom prepojení s 
udržateľnými hospodárskymi, sociálnymi 
a environmentálnymi investíciami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Jürgen Klute

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 
Nariadenie (EC) č. 1467/97
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a rozdelia sa medzi 
zúčastnené členské štáty, ktoré nemajú 
nadmerný deficit, ako je určený v súlade 
s článkom 126 ods. 6 zmluvy, a ktoré 
nepodliehajú postupu pri nadmernej 
nerovnováhe v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
[.../...], podľa ich podielu na celkovom 
hrubom národnom dôchodku (HND) 
týchto oprávnených členských štátov.

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a použijú sa na 
podporu cieľov Únie v oblasti investícií a 
zamestnanosti, pričom sa zohľadní 
predovšetkým potreba udržateľného 
rozvoja v najchudobnejších regiónoch 
Únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod 14 
Nariadenie (EC) č. 1467/97
Článok 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a rozdelia sa medzi 
zúčastnené členské štáty, ktoré nemajú 
nadmerný deficit, ako je určený v súlade 
s článkom 126 ods. 6 zmluvy, a ktoré 
nepodliehajú postupu pri nadmernej 
nerovnováhe v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
[.../...], podľa ich podielu na celkovom 
hrubom národnom dôchodku (HND) 
týchto oprávnených členských štátov.

Pokuty uvedené v článku 12 tohto 
nariadenia predstavujú iné príjmy uvedené 
v článku 311 zmluvy a pripadnú stálemu 
krízovému mechanizmu (Európskemu 
menovému fondu). Kým sa nezriadi 
Európsky menový fond, prideľujú sa tieto 
pokuty Európskemu nástroju finančnej 
stability.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Jürgen Klute 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobudne účinnosť po 
tom, ako sa obnovia bežné hospodárske 
podmienky a keď sa prostredníctvom 
účinnej regulácie finančných trhov 
zaručí, že štátne dlhopisy už nebudú
predmetom špekulácií.

Or. en


