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Pozměňovací návrh 63
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. pt

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Právní východisko 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 6 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 6 
a čl. 148 odst. 3 a 4 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ustanovení tohoto nařízení jsou plně 
v souladu s průřezovými ustanoveními 
SFEU, zejména s články 7, 8, 9, 10 a 11, 
jakož i s ustanoveními Protokolu č. 26 
a čl. 153 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování v 
závislosti na zkušenostech získaných při 
provádění Paktu o stabilitě a růstu.

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování v 
závislosti na zkušenostech získaných při 
provádění Paktu o stabilitě a růstu, a to 
zejména s ohledem na 
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konkurenceschopnost Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 68
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování 
v závislosti na zkušenostech získaných při 
provádění Paktu o stabilitě a růstu.

(5) Je třeba dále na vnitrostátní úrovni i 
na úrovni Unie rozvíjet obsah programů 
stability a konvergenčních programů 
a postup jejich posuzování v závislosti na 
zkušenostech získaných při provádění 
Paktu o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je třeba dále přizpůsobit obsah 
programů stability a konvergenčních 
programů a kritéria pro jejich posuzování 
v závislosti na zkušenostech získaných při 
provádění Paktu o stabilitě a růstu.

(5) Je třeba dále na vnitrostátní úrovni i 
na úrovni Unie rozvíjet a podrobovat 
diskusi obsah programů stability 
a konvergenčních programů a kritéria pro 
jejich posuzování v závislosti na 
zkušenostech získaných při provádění 
Paktu o stabilitě a růstu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání s 
rozpočtem, zejména s ohledem na potřeby 
veřejných investic.

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání s 
rozpočtem, zejména s ohledem na potřeby 
veřejných investic, a to v zájmu zlepšení 
jejich konkurenceschopnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména s ohledem na 
potřeby veřejných investic.

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak udržitelnosti veřejných financí nebo 
rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a zároveň ponechat prostor pro volnější 
nakládání s rozpočtem, zejména s ohledem 
na potřeby veřejných investic.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Ria Oomen-Ruijten

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména s ohledem na 
potřeby veřejných investic.

(6) Dodržování střednědobého 
rozpočtového cíle v rámci rozpočtových 
pozic by mělo členským státům umožnit 
zajistit si dostatečnou rezervu vůči 
referenční hodnotě 3 % HDP, dosáhnout 
tak udržitelnosti veřejných financí 
a rychlého vývoje směrem k udržitelnosti 
a získat prostor pro volnější nakládání 
s rozpočtem, zejména s ohledem na 
potřeby veřejných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinnost dosáhnout střednědobého 
rozpočtového cíle a udržet jej je třeba začít 
účinně uplatňovat upřesněním zásad 
obezřetné fiskální politiky.

(7) Povinnost dosáhnout střednědobého 
rozpočtového cíle a udržet jej je třeba začít 
účinně uplatňovat upřesněním zásad 
udržitelné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvorba obezřetné fiskální politiky (9) Tvorba zdravé fiskální politiky 
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znamená, že tempo růstu veřejných výdajů
za normálních okolností nepřesáhne 
obezřetně stanovené střednědobé tempo
růstu HDP, nárůst přesahující tuto normu 
je kompenzován diskrečním navýšením 
veřejných příjmů a diskreční snížení 
příjmů je kompenzováno snížením výdajů.

znamená, že se veřejné finance ve 
střednědobém horizontu budou řídit 
souborem orientačních pokynů ohledně 
výdajů a příjmů. Růst daňových příjmů 
(po vynětí dočasných zdrojů příjmů) by za 
normálních okolností neměl zaostávat za 
střednědobým tempem růstu HDP. Nárůst
veřejných výdajů (včetně složek sociálních 
dávek a výdajů, jež souvisejí 
s hospodářským cyklem) by za normálních 
okolností neměl přesáhnout obezřetně 
stanovené střednědobé tempo růstu HDP. 
Diskreční navýšení výdajů či diskreční 
snížení daňových příjmů je nutno 
kompenzovat dalšími doprovodnými 
diskrečními opatřeními, buď na straně 
výdajů, nebo/a na straně daňových 
příjmů.

Or. en

Odůvodnění

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Pozměňovací návrh 75
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tvorba obezřetné fiskální politiky
znamená, že tempo růstu veřejných výdajů
za normálních okolností nepřesáhne 
obezřetně stanovené střednědobé tempo
růstu HDP, nárůst přesahující tuto normu 

(9) Tvorba udržitelné fiskální politiky 
znamená dodržování souboru pravidel 
týkajících se příjmové a výdajové stránky, 
přičemž nárůst strukturálních fiskálních 
příjmů bez zohlednění nepředvídatelných 
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je kompenzován diskrečním navýšením 
veřejných příjmů a diskreční snížení
příjmů je kompenzováno snížením výdajů.

příjmů a cyklických a jednorázových 
opatření by neměl za normálních okolností 
zaostávat za střednědobým tempem růstu 
HDP za celý hospodářský cyklus. Tempo 
růstu veřejných výdajů za normálních 
okolností nepřesáhne střednědobé tempo
růstu HDP za celý hospodářský cyklus, 
diskreční nárůst přesahující tuto normu 
v oblasti výdajů či diskreční snížení 
daňový příjmů jsou kompenzovány 
doprovodnými diskrečními opatřeními, 
a to na straně výdajů a/nebo na straně 
daňových příjmů. Udržitelná tvorba 
fiskální politiky vyžaduje, aby byly jakožto 
přitěžující nebo zmírňující faktory ve 
smyslu nařízení č. 1467/97 náležitě 
a explicitně zohledněny dlouhodobé 
ukazatele hospodářské udržitelnosti, jako 
jsou sociální začlenění, environmentální 
aspekty, zejména změna klimatu, a další 
negativní aspekty, jež představují zátěž pro 
budoucí generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského 
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

(10) Dočasný odklon od zdravé fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
závažného hospodářského útlumu, včetně 
období, v němž vývoj hospodářství 
zaostává za svým obvyklým potenciálem, 
kdy je nutné podpořit plnou hospodářskou 
obnovu.

Or. en

Odůvodnění

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
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member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Pozměňovací návrh 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

(10) Dočasný odklon od účinné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
hospodářského poklesu, kdy je nutné 
podpořit obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského 
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn výjimečně 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu, kdy je nutné 
podpořit hospodářskou obnovu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Dočasný odklon od obezřetné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského 
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

(10) Dočasný odklon od udržitelné fiskální 
politiky by měl být umožněn v případě 
všeobecného závažného hospodářského 
útlumu, kdy je nutné podpořit 
hospodářskou obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) v případě výrazného odklonu od 
účinné fiskální politiky by dotyčný členský 
stát měl dostat varování a v případě, že 
tento výrazný odklon pokračuje nebo je 
obzvláště vážný, by měl dotyčný členský 
stát obdržet doporučení, aby provedl 
potřebná nápravná opatření.

(11) v případě výrazného odklonu od 
účinné fiskální politiky by dotyčný členský 
stát měl dostat varování a v případě, že 
tento výrazný odklon pokračuje nebo je 
obzvláště vážný, by měl dotyčný členský 
stát obdržet doporučení, aby provedl 
potřebná nápravná opatření. Evropský 
parlament může vyzvat dotčený členský 
stát, aby jeho příslušnému výboru podal
vysvětlení ke svým politikám v tomto 
ohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11



PE458.552v01-00 12/36 AM\856336CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) v případě výrazného odklonu od 
obezřetné fiskální politiky by dotyčný 
členský stát měl dostat varování 
a v případě, že tento výrazný odklon 
pokračuje nebo je obzvláště vážný, by měl 
dotyčný členský stát obdržet doporučení, 
aby provedl potřebná nápravná opatření.

(11) v případě výrazného odklonu od 
udržitelné fiskální politiky by dotyčný 
členský stát měl dostat varování 
a v případě, že tento výrazný odklon 
pokračuje nebo je obzvláště vážný, by měl 
dotyčný členský stát obdržet doporučení, 
aby provedl potřebná nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) v případě výrazného odklonu od 
obezřetné fiskální politiky by dotyčný 
členský stát měl dostat varování 
a v případě, že tento výrazný odklon 
pokračuje nebo je obzvláště vážný, by měl 
dotyčný členský stát obdržet doporučení, 
aby provedl potřebná nápravná opatření.

(11) v případě výrazného odklonu od 
udržitelné fiskální politiky by dotyčný 
členský stát měl dostat varování 
a v případě, že tento výrazný odklon 
pokračuje nebo je obzvláště vážný, by měl 
dotyčný členský stát obdržet doporučení, 
aby provedl potřebná nápravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 Smlouvy zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 SFEU zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 
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k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od obezřetné fiskální politiky.

k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od obezřetné fiskální politiky, nečinnosti 
nebo neochotě ke spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 Smlouvy zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 
k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od obezřetné fiskální politiky.

(12) Aby byl zajištěn soulad s rámcem 
fiskálního dohledu Unie pro zúčastněné 
členské státy, měl by být na základě článku 
136 Smlouvy zaveden zvláštní donucovací 
mechanismus pro případy, kdy dojde 
k dlouhotrvajícímu a výraznému odklonu 
od udržitelné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý zúčastněný členský stát předkládá 
Radě a Komisi pravidelně podle článku 
121 Smlouvy informace potřebné k 
mnohostrannému dohledu v podobě 
stabilizačního programu, který poskytuje 
základ pro cenovou stabilitu a pro silný 
udržitelný růst přispívající k vytváření 
pracovních míst.

1. Každý zúčastněný členský stát předkládá 
Radě a Komisi pravidelně podle článku 
121 Smlouvy informace potřebné k 
mnohostrannému dohledu v podobě 
stabilizačního programu, který poskytuje 
základ pro cenovou stabilitu, pro 
konkurenceschopnost a pro silný 
udržitelný růst přispívající k vytváření 
pracovních míst.
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Or. de

Pozměňovací návrh 86
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.“

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů, cestách 
k hospodářskému růstu, ukazatelích 
konkurenceschopnosti hospodářství a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 87
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 

1. Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 SFEU přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle a očekávaný 
vývoj poměru veřejného dluhu podle 
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jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

informací předložených dotčenými 
členskými státy v jejich programech 
stability, posoudí, zda jsou hospodářské 
předpoklady, na nichž je program založen, 
věrohodné, zda je cesta k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
vhodná a zda jsou opatření přijímaná nebo 
navrhovaná pro dodržování této cesty 
dostatečná k tomu, aby bylo střednědobého 
rozpočtového cíle dosaženo v průběhu 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů a daňových příjmů odpovídá při 
zohlednění možných kompenzačních 
účinků diskrečních opatření zdravé
fiskální politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá udržitelné fiskální 
politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
udržitelnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů plánované 
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plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

střednědobé tempo růstu HDP, přičemž 
nárůst daňových příjmů nezaostává za 
růstem veřejných příjmů, pokud ovšem 
překročení nebo rozdíly nejsou 
kompenzovány diskrečními opatřeními na 
straně příjmů nebo/a výdajů;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh EKOS č. 1. Argument, že vlády mohou kontrolovat výdaje, avšak 
nikoli příjmy, navíc není správný. Výdaje i příjmy jsou výrazně ovlivňovány hospodářským 
cyklem, přičemž hospodářský pokles způsobuje stejně tak pokles daňových příjmů, jako tlačí 
na růst veřejných výdajů.

Pozměňovací návrh 92
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů udržitelně
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, by
roční nárůst daňových příjmů neměl 
přesáhnout střednědobé tempo růstu 
HDP, kdežto roční střednědobý růst 
výdajů by neměl přesáhnout tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP. Dopad 
dávek v nezaměstnanosti a dalších 
sociálních výdajů spojených 
s hospodářským cyklem se nezohledňuje 
při výpočtu a hodnocení vývoje růstu 
veřejných výdajů. Odchylky z těchto 
orientačních výdajů a vývoje růstu se 
nepovažují za problematické v případě, že 
tyto odchylky jsou kompenzovány 
diskrečními opatřeními, a to buď na 
straně výdajů, nebo na straně příjmů či na 
obou stranách. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za obezřetně 
plánovaným střednědobým tempem růstu 
HDP, a velikost nadměrného tempa růstu 
daňových příjmů ve srovnání se 
střednědobým růstem HDP jsou 
stanoveny takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
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hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

hranicí udržitelně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za udržitelně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Udržitelně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
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které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění strukturálních reforem 
vedoucích k dosažení cílů Unie v oblasti 
růstu, tvorby pracovních míst a sociální 
a regionální soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, může
Rada zohlednit pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

Zvláštní pozornost je věnována těm 
reformám důchodového systému, které 
zachovávají stávající pracovní místa 
a vytvářejí nová a lepší pracovní místa, 
jakož i reformám založeným na veřejných 
investicích. Členské státy, které takové 
reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému posilujícím 
vícepilířový systém. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
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nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje povinný 
plně fondově financovatelný pilíř. Členské 
státy, které takové reformy provádějí, se od 
cesty k postupnému dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
cíle samotného mohou odchýlit, přičemž 
by odchylka měla odrážet čisté náklady na 
reformu veřejně spravovaného pilíře, za 
podmínky, že tato odchylka bude dočasná 
a že zůstane zachována dostatečná rezerva 
vzhledem k referenční hodnotě schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
věnována zvláštní pozornost reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského 
útlumu, včetně jeho dozvuků a období, 
v němž vývoj hospodářství zaostává za 
svým potenciálem, je členským státům 
povoleno dočasně se odklonit od cesty 
fiskální politiky uvedené ve čtvrtém 
pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích hospodářského poklesu může 
být členským státům povoleno dočasně se 
v zájmu usnadnění hospodářské obnovy 
odklonit od cesty obezřetné fiskální 
politiky uvedené ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4



PE458.552v01-00 24/36 AM\856336CS.doc

CS

Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského 
útlumu může být členským státům 
povoleno dočasně se odklonit od cesty 
udržitelné fiskální politiky uvedené ve 
čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
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Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k udržitelné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
udržitelné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

2. V případě závažného odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od udržitelné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla udržitelné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného
hospodářského útlumu.

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě hospodářského poklesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu a pro silný a udržitelný 
růst vedoucí k vytváření pracovních míst.

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu, pro 
konkurenceschopnost a pro silný a 
udržitelný růst vedoucí k vytváření 
pracovních míst.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů, cestě 
k hospodářskému růstu, ukazatelích 
konkurenceschopnosti hospodářství a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu a aby bylo 
dosaženo trvalé konvergence.

1. Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 SFEU přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle a očekávaný 
vývoj poměru veřejného dluhu podle 
informací předložených dotčenými 
členskými státy v jejich konvergenčních 
programech, posoudí, zda jsou 
hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu a aby bylo 
dosaženo trvalé konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
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odpovídá obezřetné fiskální politice. odpovídá udržitelné fiskální politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
udržitelnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů udržitelně
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Udržitelně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, může
Rada zohlednit pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím veřejný
a průběžný fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému posilujícím 
vícepilířový systém. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
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provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích hospodářského poklesu může 
být členským státům povoleno dočasně se 
odklonit od cesty obezřetné fiskální 
politiky uvedené ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
David Casa

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
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státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty udržitelné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.“

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k udržitelné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.“

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Sven Giegold

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
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členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné
fiskální politiky.

členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od udržitelné
fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného
hospodářského útlumu.

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě hospodářského poklesu.

Or. en


