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Pozměňovací návrh 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ilda Figueiredo

Návrh nařízení 
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. pt

Odůvodnění

Důsledky Paktu o stabilitě jsou zřejmé. Ukládá se:
-Zrušit Pakt o stabilitě a nahradit jej skutečným Paktem o zaměstnanosti a sociálním pokroku 
-Upevnit hospodářskou a sociální soudržnost pomocí dalších strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti 
-Za přispění zemí eurozóny s rozpočtovým přebytkem vytvořit Fond solidarity k podpoře
výroby, základních veřejných služeb, tvorby pracovních míst spojených s právy a vymýcení 
chudoby v zemích v nesnázích
-Dávat přednost sociálním ukazatelům, zaměstnanosti a důstojným mzdám, sociálnímu blahu 
a rovným příležitostem.
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Pozměňovací návrh 45
Jürgen Klute

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sven Giegold

Návrh nařízení
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 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je třeba využívat zkušeností získaných 
v prvním desetiletí fungování hospodářské 
a měnové unie.

(2) Je třeba využívat zkušeností získaných 
v prvním desetiletí fungování hospodářské 
a měnové unie, pokud jde 
o makroekonomickou nerovnováhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Tento postup by se měl opírat o 
mechanismus včasného varování, který 
včas odhalí vznikající makroekonomickou 
nerovnováhu. Měl by být založen na 
využití orientačního a transparentního 
srovnávacího přehledu v kombinaci s 
ekonomickým úsudkem.

(6) Tento postup by se měl opírat o 
mechanismus včasného varování, který 
včas odhalí vznikající makroekonomickou 
nerovnováhu. Měl by být založen na 
využití orientačního a transparentního 
srovnávacího přehledu v kombinaci s 
ekonomickým úsudkem, a to zejména 
s ohledem na konkurenceschopnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Srovnávací přehled by měl sestávat z 
omezeného množství hospodářských a 
finančních ukazatelů relevantních pro 
odhalování makroekonomické 
nerovnováhy s příslušnými orientačními 
prahovými hodnotami. Složení 
srovnávacího přehledu tabulky se může 
postupem času měnit, mimo jiné v 
důsledku nově vznikajících hrozeb pro 
makroekonomickou stabilitu či větší 
dostupnosti příslušných statistik.

(7) Srovnávací přehled by měl sestávat z 
omezeného množství hospodářských a 
finančních ukazatelů relevantních pro 
konkurenceschopnost a odhalování 
makroekonomické nerovnováhy s 
příslušnými orientačními prahovými 
hodnotami. Složení srovnávacího přehledu 
tabulky se může postupem času měnit, 
mimo jiné v důsledku nově vznikajících 
hrozeb pro makroekonomickou stabilitu či 
větší dostupnosti příslušných statistik.

Or. de
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Pozměňovací návrh 50
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Na základě postupu při mnohostranném 
dohledu a varovného mechanismu by 
Komise měla určit členské státy, u nichž by 
měl být proveden hloubkový přezkum. 
Hloubkový přezkum by měl zahrnovat 
podrobnou analýzu zdrojů nerovnováhy 
v členském státě, který je přezkoumáván. 
Měl by být projednán v Radě a v rámci 
Euroskupiny, pokud jde o členské státy, 
jejichž měnou je euro.

(9) Na základě postupu při mnohostranném 
dohledu a varovného mechanismu by 
Komise měla určit členské státy, u nichž by 
měl být proveden hloubkový přezkum. 
Hloubkový přezkum by měl zahrnovat 
podrobnou analýzu zdrojů nerovnováhy 
v členském státě, který je přezkoumáván. 
Měl by být založen na důkladném 
prošetření široké škály hospodářských 
proměnných a uznat zvláštnosti 
jednotlivých států týkající se pracovních 
vztahů a sociálního dialogu. Měl by být 
projednán v Radě a v rámci Euroskupiny, 
pokud jde o členské státy, jejichž měnou je 
euro.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Při posuzování nerovnováhy by měla 
být zohledněna její závažnost, míra, v níž 
je považována za neudržitelnou, a její 
případné negativní hospodářské a finanční 
odrazy v ostatních členských státech. 
Rovněž je třeba brát v úvahu schopnost 
hospodářské korekce a výsledky 
dotčeného členského státu, pokud jde
o zajištění souladu s dřívějšími 
doporučeními vydanými na základě tohoto 
nařízení a dalšími doporučeními vydanými 
na základě článku 121 Smlouvy v rámci 

(11) Při posuzování nerovnováhy by měla 
být zohledněna její závažnost, míra, v níž 
je považována za neudržitelnou, a její 
případné negativní hospodářské a finanční 
odrazy v ostatních členských státech. Je 
nutné pochopit strukturální či 
krátkodobou povahu nerovnováhy, jakož 
i vnitrostátní, unijní nebo vnější povahu 
jejích příčin. Měla by být náležitě 
zohledněna vzájemná souvislost mezi 
možnostmi politiky různých členských 
států a negativními dopady. Rovněž je 
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mnohostranného dohledu, zejména 
hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

třeba brát v úvahu výsledky dotčeného 
členského státu, pokud jde o zajištění 
souladu s dřívějšími doporučeními 
vydanými na základě tohoto nařízení 
a dalšími doporučeními vydanými na 
základě článku 121 Smlouvy v rámci 
mnohostranného dohledu, zejména 
hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie, a dopady takových 
doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud je zjištěna makroekonomická 
nerovnováha, dotčenému členskému státu 
by měla být určena doporučení týkající se 
vhodných politických opatření. Politická 
opatření dotčeného členského státu, jejichž 
cílem je odstranění nerovnováhy, by měla 
být přijata včas a měla by využívat veškeré 
dostupné politické nástroje pod kontrolou 
veřejných orgánů. Opatření by měla být 
přizpůsobená konkrétním podmínkám 
dotčeného členského státu a měla by se 
vztahovat na hlavní oblasti hospodářské 
politiky, případně včetně fiskální a mzdové
politiky, trhů práce, trhů produktů a služeb 
a regulace finančního sektoru.

(12) Pokud je zjištěna makroekonomická 
nerovnováha, dotčenému členskému státu 
by měla být určena doporučení týkající se 
vhodných politických opatření. Politická 
opatření dotčeného členského státu, jejichž 
cílem je odstranění nerovnováhy, by měla 
být přijata včas a měla by využívat veškeré 
dostupné politické nástroje pod kontrolou 
veřejných orgánů. Opatření by měla být 
přizpůsobená konkrétním podmínkám 
dotčeného členského státu a měla by se 
vztahovat na hlavní oblasti hospodářské 
politiky, případně včetně fiskální politiky, 
trhů práce, trhů produktů a služeb 
a regulace finančního sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pokud je zjištěna makroekonomická 
nerovnováha, dotčenému členskému státu 
by měla být určena doporučení týkající se 
vhodných politických opatření. Politická 
opatření dotčeného členského státu, jejichž 
cílem je odstranění nerovnováhy, by měla 
být přijata včas a měla by využívat veškeré 
dostupné politické nástroje pod kontrolou 
veřejných orgánů. Opatření by měla být 
přizpůsobená konkrétním podmínkám 
dotčeného členského státu a měla by se 
vztahovat na hlavní oblasti hospodářské 
politiky, případně včetně fiskální a mzdové
politiky, trhů práce, trhů produktů a služeb 
a regulace finančního sektoru.

(12) Pokud je zjištěna makroekonomická 
nerovnováha, dotčenému členskému státu 
by měla být určena doporučení týkající se 
vhodných politických opatření. Politická 
opatření dotčeného členského státu, jejichž 
cílem je odstranění nerovnováhy, by měla 
být přijata včas a měla by využívat veškeré 
relevantní politické nástroje pod kontrolou 
veřejných orgánů. Opatření by měla být 
založena na důkladném dialogu se 
sociálními partnery a dalšími 
zainteresovanými subjekty na vnitrostátní 
úrovni a měla by plně zohlednit omezení, 
jež základní práva těchto subjektů 
znamenají pro činnost vlády. Měla by být
přizpůsobená konkrétním podmínkám 
dotčeného členského státu a měla by se 
vztahovat na hlavní oblasti hospodářské 
politiky, případně včetně fiskální politiky, 
trhů práce, trhů produktů a služeb 
a regulace finančního sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Všechny členské státy, u nichž byl 
zahájen postup při nadměrné nerovnováze, 
by měly vypracovat plán nápravných 
opatření obsahující podrobný popis 
navrhovaných politických opatření 
k provedení doporučení Rady. Součástí 
plánu nápravných opatření by měl být 
harmonogram pro provedení plánovaných 
opatření. Měl by být schválen Radou na 
základě zprávy Komise.

(15) Všechny členské státy, u nichž byl 
zahájen postup při nadměrné nerovnováze, 
by měly vypracovat plán nápravných 
opatření obsahující podrobný popis 
navrhovaných politických opatření 
k provedení doporučení Rady. Plán
nápravných opatření by měl odrážet 
povahu nerovnováhy, měl by se omezit na 
aspekty politiky, jež jsou pod legitimní 
kontrolou vládních orgánů, a jeho 
součástí by měl být harmonogram pro 
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provedení plánovaných opatření. Měl by 
být schválen Radou na základě zprávy 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise by měla mít pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 SFEU, pokud 
jde o srovnávací přehled. Akty 
v přenesené působnosti jsou nezbytné 
zejména pro vytvoření seznamu 
relevantních ukazatelů, které je nutno 
zahrnout do srovnávacího přehledu, a pro 
přizpůsobení složení ukazatelů, prahových 
hodnot a použité metodiky. Je obzvláště 
důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla příslušné 
konzultace, včetně konzultací na úrovni 
odborníků a se sociálními partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sven Giegold

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ustanovení tohoto nařízení jsou 
plně v souladu s průřezovými 
ustanoveními SFEU, zejména s články 7, 
8, 9, 10 a 11 a čl. 153 odst. 5, jakož 
i s ustanoveními protokolu č. 26.
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „nerovnováhou“ rozumí 
makroekonomický vývoj, který nepříznivě 
ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě 
ovlivnit řádné fungování hospodářství 
členského státu nebo hospodářské 
a měnové unie nebo Unie jako celku,

a) nerovnováhou rozumí trvale nesourodý 
vývoj celkové poptávky a celkové nabídky 
vedoucí k soustavnému přebytku či 
schodku celkového stavu úspor 
v hospodářství, což nepříznivě ovlivňuje, 
nebo má potenciál nepříznivě ovlivnit 
řádné fungování hospodářství členského 
státu nebo hospodářské a měnové unie 
nebo Unie jako celku,

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vytvoření postupu dobře fungující politiky je nezbytná obecná, avšak přesná definice 
vztahující se na všechny druhy nerovnováhy. Tento pozměňovací návrh takovou definici 
stanoví.

Pozměňovací návrh 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „nerovnováhou“ rozumí 
makroekonomický vývoj, který nepříznivě 
ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě 
ovlivnit řádné fungování hospodářství 
členského státu nebo hospodářské 
a měnové unie nebo Unie jako celku,

a) „nerovnováhou“ rozumí 
makroekonomický vývoj, který nepříznivě 
ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě 
ovlivnit řádné fungování hospodářství či 
konkurenceschopnost členského státu 
nebo hospodářské a měnové unie nebo 
Unie jako celku,
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „nerovnováhou“ rozumí 
makroekonomický vývoj, který nepříznivě 
ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě 
ovlivnit řádné fungování hospodářství 
členského státu nebo hospodářské 
a měnové unie nebo Unie jako celku,

a) „nerovnováhou“ rozumí trvale 
nesourodý vývoj celkové poptávky 
a celkové nabídky vedoucí k soustavnému 
přebytku či schodku celkového stavu 
úspor v hospodářství, což nepříznivě 
ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě 
ovlivnit řádné fungování hospodářství 
členského státu nebo hospodářské 
a měnové unie nebo Unie jako celku,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „nadměrnou nerovnováhou“ rozumí 
vážná nerovnováha, včetně nerovnováhy, 
která ohrožuje řádné fungování 
hospodářské a měnové unie.

b) „nadměrnou nerovnováhou“ rozumí 
makroekonomická nerovnováha v rámci 
hospodářské a měnové unie, která 
narušuje rovnoměrný a udržitelný 
hospodářský rozvoj v jednom či několika 
členských státech hospodářské a měnové 
unie.

Or. de
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Pozměňovací návrh 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise po konzultaci s členskými státy 
vypracuje orientační srovnávací přehled, 
který je nástrojem usnadňujícím včasné 
zjištění a monitorování nerovnováhy.

1. Komise po konzultaci s členskými státy 
a Evropským parlamentem vypracuje 
orientační srovnávací přehled, který je 
nástrojem usnadňujícím včasné zjištění 
a monitorování nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Sven Giegold

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise po konzultaci s členskými státy 
vypracuje orientační srovnávací přehled, 
který je nástrojem usnadňujícím včasné 
zjištění a monitorování nerovnováhy.

1. Komise po konzultaci s členskými státy 
a Evropským parlamentem vypracuje 
orientační srovnávací přehled, který je 
nástrojem usnadňujícím včasné zjištění 
a monitorování nerovnováhy, a to 
v souladu s postupy a podmínkami
stanovenými v odstavcích 2 a 4 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise po konzultaci s členskými státy 
vypracuje orientační srovnávací přehled, 

1. Komise po obsáhlé konzultaci se všemi
členskými státy a Evropským 
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který je nástrojem usnadňujícím včasné 
zjištění a monitorování nerovnováhy.

parlamentem vypracuje orientační 
srovnávací přehled, který je nástrojem 
usnadňujícím včasné zjištění 
a monitorování nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy. Komise může 
pro tyto ukazatele stanovit orientační dolní 
či horní prahové hodnoty představující 
varovnou úroveň. Prahové hodnoty platné 
pro členské státy, jejichž měnou je euro, se 
mohou lišit od prahových hodnot platných 
pro ostatní členské státy.

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy, jež kladou 
zvláštní důraz na konkurenceschopnost 
členských států. Komise může pro tyto 
ukazatele stanovit orientační dolní či horní 
prahové hodnoty představující varovnou 
úroveň. Prahové hodnoty platné pro 
členské státy, jejichž měnou je euro, se 
mohou lišit od prahových hodnot platných 
pro ostatní členské státy.

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy. Komise může 
pro tyto ukazatele stanovit orientační 
dolní či horní prahové hodnoty 
představující varovnou úroveň. Prahové 
hodnoty platné pro členské státy, jejichž 

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických, makrofinančních 
a sociálních ukazatelů pro členské státy. 
Tyto ukazatele umožní odhalit vážnou 
nevyrovnanost mezi celkovou poptávkou 
a nabídkou a mezi hospodářskými příjmy
a spotřebou. Sociální ukazatele budou
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měnou je euro, se mohou lišit od 
prahových hodnot platných pro ostatní 
členské státy.

mimo jiné zahrnovat ukazatele nerovností, 
výskytu nízkých mezd, chudých 
pracujících, podílu pracovního příjmu na 
celkovém HDP a míry zisku na 
hodnotovou jednotku.

Or. en

Odůvodnění

Toto vychází dále z definice nerovností, jak je stanovena v pozměňovacím návrhu 1. Je 
nezbytné zahrnout sociální ukazatele, zejména pokud jde o nerovnosti, neboť vysoká a/nebo 
rostoucí míra nerovností je hlavní příčinou nadměrných úspor na vrcholu příjmové stupnice 
a nadměrného zadlužení v nejnižší či střední příjmové skupině.

Pozměňovací návrh 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy. Komise může 
pro tyto ukazatele stanovit orientační dolní 
či horní prahové hodnoty představující 
varovnou úroveň. Prahové hodnoty platné 
pro členské státy, jejichž měnou je euro, se 
mohou lišit od prahových hodnot platných 
pro ostatní členské státy.

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů, které jsou vhodné pro měření 
hospodářské rovnováhy 
a konkurenceschopnosti členských států 
ve srovnání s jinými členskými státy. 
Komise může pro tyto ukazatele stanovit 
orientační dolní či horní prahové hodnoty 
představující varovnou úroveň. Prahové 
hodnoty platné pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, se mohou lišit od 
prahových hodnot platných pro ostatní 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění ukazatelů do nařízení by mělo dopad na flexibilitu potřebou pro tento postup. 
Rozhodnutí o volbě ukazatelů by mělo být místo toho ponecháno na Evropské komisi, a to 
s uplatněním co nejvíce odborných znalostí.
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Pozměňovací návrh 67
Sven Giegold

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy. Komise může 
pro tyto ukazatele stanovit orientační dolní 
či horní prahové hodnoty představující 
varovnou úroveň. Prahové hodnoty platné 
pro členské státy, jejichž měnou je euro, se 
mohou lišit od prahových hodnot platných 
pro ostatní členské státy.

2. Srovnávací přehled tvoří řada ukazatelů 
relevantních pro odhalování rizika 
potenciální makroekonomické 
a makrofinanční nerovnováhy na úrovni 
Unie a členských států. Komise může pro 
tyto ukazatele stanovit orientační dolní či 
horní prahové hodnoty představující 
varovnou úroveň. Prahové hodnoty pro 
vnější nerovnováhy symetricky poukážou 
na nadměrné schodky i nadměrné 
přebytky. Prahové hodnoty platné pro 
členské státy, jejichž měnou je euro, se 
mohou lišit od prahových hodnot platných 
pro ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických a makrofinančních 
ukazatelů pro členské státy. Komise může
pro tyto ukazatele stanovit orientační dolní 
či horní prahové hodnoty představující 
varovnou úroveň. Prahové hodnoty platné 
pro členské státy, jejichž měnou je euro, 
se mohou lišit od prahových hodnot 
platných pro ostatní členské státy.

2. Srovnávací přehled tvoří řada 
makroekonomických, makrofinančních 
a sociálních ukazatelů pro členské státy. 
Tyto ukazatele umožní odhalit vážnou 
nevyrovnanost mezi celkovou poptávkou 
a nabídkou a mezi hospodářským příjmem 
a spotřebou a zohlednit krátkodobé, 
strukturální a střednědobé trendy. Komise 
pro tyto ukazatele stanoví orientační 
a symetrické dolní či horní prahové 
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hodnoty představující varovnou úroveň.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Seznam ukazatelů, které mají být 
zahrnuty do srovnávacího přehledu 
a prahových hodnot by měly umožnit 
odhalení vnitřní a vnější 
makroekonomické nerovnováhy.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění ukazatelů do nařízení by mělo dopad na flexibilitu potřebou pro tento postup. 
Rozhodnutí o volbě ukazatelů by mělo být místo toho ponecháno na Evropské komisi, a to 
s uplatněním co nejvíce odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 70
Sven Giegold

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené působnosti v souladu 
s článkem –12 a na základě podmínek 
stanovených v článcích –12a a –12b 
opatření, jejichž součástí bude seznam 
relevantních ukazatelů a prahových 
hodnot, jež mají být zahrnuty do 
srovnávacího přehledu. Seznam ukazatelů 
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bude zahrnovat následující soubory 
ukazatelů:
- vnitřní nerovnováhy, včetně soukromého 
a veřejného zadlužení, nerovností 
v příjmech, efektivity využití zdrojů, 
indexu HICP, soukromého a veřejného 
výzkumu a vývoje, vzdělávání, míry 
zaměstnanosti na celý pracovní úvazek, 
územní soudržnosti, vývoje cen aktiv se 
zvláštním ohledem na nemovitosti 
a finančních trhů;
- vnější nerovnováhy, včetně zůstatků na 
běžném účtu, se zvláštním ohledem na 
jeho energetickou složku, čistého 
zahraničního finančního kapitálu 
vyjádřeného jako podíl na HDP, 
celkového vývozu vyspělých technologií do 
zbytku světa, vyjádřeného jako procento 
z celkového vývozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve věci navrhovaných ukazatelů 
relevantních pro stabilitu finančního trhu 
bude konzultován Evropský výbor pro 
systémová rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sven Giegold

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Ve věci ukazatelů relevantních pro 
vývoj cen aktiv bude konzultována 
Evropská centrální banka.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené působnosti v souladu 
s článkem –12a a na základě podmínek 
stanovených v článcích –12b a –12c 
opatření, jejichž součástí bude seznam 
relevantních ukazatelů, jež mají být 
zahrnuty do srovnávacího přehledu. 
Seznam ukazatelů bude zahrnovat 
následující soubory ukazatelů:
a) vnitřní nerovnováhy, včetně 
soukromého a veřejného zadlužení a jeho 
vývoje, vnitřních nerovností v příjmech, 
míry nezaměstnanosti, míry výskytu 
nízkých mezd a chudých pracujících, 
podílu pracovního příjmu na celkovém 
HDP, zisku na hodnotovou jednotku 
a vývoje cen aktiv se zvláštním ohledem 
na nemovitosti a finanční trhy;
b) vnější nerovnováhy, včetně složení, 
zůstatků a vývoje běžného účtu, vývoje 
podílů trhů Unie a třetích zemí na 
exportních trzích a pozice čistých 
zahraničních aktiv;
c) vývoj na vnitřních trzích, včetně 
klouzavého pětiletého průměru 
srovnávajícího reálný růst, ukazatele 
dynamiky růstu a zaměstnanost, včetně 
energetického složení produktu, veřejných 
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a soukromých investic do výzkumu 
a vývoje a toků zahraničních přímých 
investic Unie a třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sven Giegold

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise provádí pravidelné hodnocení 
přiměřenosti srovnávacího přehledu, 
včetně složení ukazatelů, stanovených 
prahových hodnot a používané metodiky, 
a upraví jej, bude-li to nutné k zachování či 
posílení jeho schopnosti odhalit vznikající 
nerovnováhu a monitorovat její vývoj. 
Změny provedené v podkladové metodice 
a složení srovnávacího přehledu 
a souvisejících prahových hodnotách se 
zveřejňují.

4. Komise provádí pravidelné hodnocení 
přiměřenosti srovnávacího přehledu, 
včetně složení ukazatelů, stanovených 
prahových hodnot a používané metodiky, a 
upraví jej prostřednictvím aktů 
v přenesené působnosti v souladu 
s článkem –12 a na základě podmínek 
stanovených v článcích –12a a –
12b, bude-li to nutné k zachování či 
posílení jeho schopnosti odhalit vznikající 
nerovnováhu a monitorovat její vývoj, . 
Změny provedené v podkladové metodice 
a složení srovnávacího přehledu 
a souvisejících prahových hodnotách se 
zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující hospodářské a finanční 
hodnocení uvádějící pohyb ukazatelů do 

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující hospodářské a finanční 
hodnocení s ohledem na 
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souvislostí, přičemž v případě potřeby 
vychází z jakýchkoli dalších 
hospodářských a finančních ukazatelů 
relevantních pro odhalení nerovnováhy. 
Zpráva rovněž uvádí, zda překročení 
dolních či horních prahových hodnot v 
jednom nebo více členských státech svědčí 
o možném vzniku nerovnováhy.

konkurenceschopnost uvádějící pohyb 
ukazatelů do souvislostí, přičemž v případě 
potřeby vychází z jakýchkoli dalších 
hospodářských a finančních ukazatelů 
relevantních pro odhalení nerovnováhy. 
Zpráva rovněž uvádí, zda překročení 
dolních či horních prahových hodnot v 
jednom nebo více členských státech svědčí 
o možném vzniku nerovnováhy.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující hospodářské a finanční 
hodnocení uvádějící pohyb ukazatelů do 
souvislostí, přičemž v případě potřeby 
vychází z jakýchkoli dalších 
hospodářských a finančních ukazatelů 
relevantních pro odhalení nerovnováhy. 
Zpráva rovněž uvádí, zda překročení 
dolních či horních prahových hodnot 
v jednom nebo více členských státech 
svědčí o možném vzniku nerovnováhy.

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující hospodářské a finanční 
hodnocení uvádějící pohyb ukazatelů do 
souvislostí, přičemž v případě potřeby 
vychází z jakýchkoli dalších 
hospodářských a finančních nebo 
strukturálních ukazatelů relevantních pro 
odhalení nerovnováhy. Zpráva rovněž 
uvádí, zda překročení dolních či horních 
prahových hodnot v jednom nebo více 
členských státech svědčí o možném vzniku 
nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující hospodářské a finanční 
hodnocení uvádějící pohyb ukazatelů do 
souvislostí, přičemž v případě potřeby 
vychází z jakýchkoli dalších 
hospodářských a finančních ukazatelů 
relevantních pro odhalení nerovnováhy. 
Zpráva rovněž uvádí, zda překročení 
dolních či horních prahových hodnot 
v jednom nebo více členských státech 
svědčí o možném vzniku nerovnováhy.

2. Zveřejněný aktualizovaný srovnávací 
přehled doprovází zpráva Komise 
obsahující zdravé hospodářské a finanční 
hodnocení a uvádějící ukazatele do 
souvislostí. Zohlední se rovněž osvědčené 
postupy. Zpráva rovněž uvádí, zda 
překročení dolních či horních prahových 
hodnot v jednom nebo více členských 
státech svědčí o možném vzniku 
nerovnováhy uvnitř dotčeného členského 
státu, v jiných členských státech či v Unii 
jako celku. Závěry se nevyvodí pouze ze 
srovnávacího přehledu založeného na 
ukazatelích, ale zohlední se veškeré 
dostupné informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V rámci mnohostranného dohledu 
v souladu s čl. 121 odst. 3 Smlouvy Rada 
projedná zprávu Komise a přijme k ní 
závěry. Euroskupina zprávu projedná, 
pokud se přímo či nepřímo týká členských 
států, jejichž měnou je euro.

4. V rámci mnohostranného dohledu 
v souladu s čl. 121 odst. 3 Smlouvy Rada 
projedná zprávu Komise a přijme k ní 
závěry. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu může uspořádat veřejné 
diskuse o zprávě Komise. Euroskupina 
zprávu projedná, pokud se přímo či 
nepřímo týká členských států, jejichž 
měnou je euro.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na diskuse vedené v Radě 
a Euroskupině podle čl. 4 odst. 4 Komise 
připraví hloubkový přezkum pro každý 
členský stát, o němž se domnívá, že je 
postižen nerovnováhou nebo u něj existuje 
riziko vzniku nerovnováhy. Součástí tohoto 
posouzení je hodnocení toho, zda je daný 
členský stát postižen nerovnováhou a zda 
tato nerovnováha představuje nadměrnou 
nerovnováhu.

1. S ohledem na diskuse vedené v Radě 
a Euroskupině podle čl. 4 odst. 4 Komise 
připraví hloubkový přezkum pro každý 
členský stát, o němž se domnívá, že je 
postižen nerovnováhou nebo u něj existuje 
riziko vzniku nerovnováhy. Součástí tohoto 
posouzení je hodnocení toho, zda je daný 
členský stát postižen nerovnováhou a zda 
tato nerovnováha představuje nadměrnou 
nerovnováhu. Hloubkový přezkum by měl 
být založen na důkladném prošetření 
široké škály hospodářských proměnných 
a měl by uznat zvláštnosti jednotlivých 
států týkající se pracovních vztahů 
a sociálního dialogu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podle potřeby, zda členský stát, který je 
předmětem přezkumu, přijal vhodná 
opatření v reakci na doporučení či výzvy 
Rady přijaté v souladu s články 121 a 126 
Smlouvy a podle článků 6, 7, 8 a 10 tohoto 
nařízení;

a) podle potřeby, zda členský stát, který je 
předmětem přezkumu, přijal vhodná 
opatření v reakci na doporučení či výzvy 
Rady přijaté v souladu s články 121 a 126 
Smlouvy a podle článků 6, 7, 8 a 10 tohoto 
nařízení, a hospodářské, sociální a jiné 
důležité dopady takových doporučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) původ odhalené nerovnováhy, včetně 
hlubokých vzájemných obchodních 
a finančních vazeb mezi členskými státy, 
odrazů vnitrostátní hospodářské politiky 
jednotlivých členských států v Unii 
a eurozóně a asymetrického dopadu 
politik Unie a eurozóny, přičemž 
v takovém případě Komise přijme vhodná 
opatření a zohlední při tom zásadu 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za normální okolností se výsledky 
hloubkového přezkumu předloží 
Evropskému parlamentu a Radě v rámci 
semestru.

Or. en

Pozměňující návrh 83
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Článek 6 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. doporučení Komise nebudou 
zasahovat do oblastí, jako je například 
tvorba mezd, v případě kdy je zřejmé, že 
nespadají pod pravomoce Unie; je nutné, 
aby byl kladen mimořádný důraz na 
postupy a tradice vnitrostátního 
pracovního trhu a aby se staly 
rozhodujícím prvkem, pokud jde o 
vypracování všech doporučení, která se 
týkající povinností sociálních partnerů 
nebo jejich specifického postavení v rámci 
sociálního dialogu,

Or. sv

Pozměňovací návrh 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada může na základě doporučení 
Komise přijmout doporučení v souladu 
s čl. 121 odst. 4 Smlouvy obsahující 
prohlášení o existenci nadměrné 
nerovnováhy a doporučující dotčenému 
členskému státu, aby přijal nápravná 
opatření. Uvedená doporučení specifikují 
povahu nerovnováhy a podrobný popis 
nápravných opatření, která je třeba 
přijmout, a lhůtu, v níž musí dotčený 
členský stát tato nápravná opatření 
přijmout. Rada může svá doporučení 
zveřejnit, jak stanoví čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

2. Rada může na základě doporučení 
Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a evropskými sociálními 
partnery přijmout doporučení v souladu 
s čl. 121 odst. 4 Smlouvy obsahující 
prohlášení o existenci nadměrné 
nerovnováhy a doporučující dotčenému 
členskému státu, aby přijal nápravná 
opatření. Uvedená doporučení specifikují 
povahu nerovnováhy a podrobný popis 
nápravných opatření, která je třeba 
přijmout, a lhůtu, v níž musí dotčený 
členský stát tato nápravná opatření 
přijmout. Rada může svá doporučení 
zveřejnit, jak stanoví čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada může na základě doporučení 
Komise přijmout doporučení v souladu 
s čl. 121 odst. 4 Smlouvy obsahující 
prohlášení o existenci nadměrné 
nerovnováhy a doporučující dotčenému 
členskému státu, aby přijal nápravná 
opatření. Uvedená doporučení specifikují 
povahu nerovnováhy a podrobný popis
nápravných opatření, která je třeba 
přijmout, a lhůtu, v níž musí dotčený 
členský stát tato nápravná opatření 
přijmout. Rada může svá doporučení 
zveřejnit, jak stanoví čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

2. Rada může na základě doporučení 
Komise přijmout doporučení v souladu 
s čl. 121 odst. 4 Smlouvy obsahující 
prohlášení o existenci nadměrné 
nerovnováhy a doporučující dotčenému 
členskému státu, aby přijal nápravná 
opatření. Uvedená doporučení specifikují 
povahu nerovnováhy a nastíní nápravná
opatření, která je třeba přijmout, a lhůtu, 
v níž má dotčený členský stát tato 
nápravná opatření přijmout. Rada může svá 
doporučení zveřejnit, jak stanoví čl. 121 
odst. 4 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Doporučení uvedená v odstavci 2 jsou 
v souladu s cíli Unie definovanými 
v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. 
Doporučení řádně zohledňují článek 153 
SFEU a práva obsažená v Listině 
základních práv Evropské unie. 
Doporučení rovněž striktně respektují 
zvláštnosti každého členského státu, 
zejména jeho model průmyslových vztahů 
a sociálního dialogu. Náležitá pozornost 
je věnována symetrii doporučení, přičemž 
je nutné zaměřit se podobně intenzivním 
způsobem na nadměrné úspory i na 
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situace, kdy se ekonomiky nadměrně 
zadlužují.

Or. en

Odůvodnění

Je nepřijatelné, aby byl nový postup v případě nadměrné nerovnováhy v rozporu se SFEU. 
Mělo by se dbát na to, aby se zabránilo vzniku „neústavnosti“ postupu v případě nadměrné 
nerovnováhy.

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Doporučení uvedená v odstavci 2 jsou 
v souladu s cíli Unie definovanými 
v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. 
Doporučení řádně zohledňují článek 153 
SFEU a práva obsažená v Listině 
základních práv Evropské unie. 
Doporučení rovněž striktně respektují 
zvláštnosti každého členského státu, 
zejména jeho model průmyslových vztahů 
a sociálního dialogu. Náležitá pozornost 
je věnována symetrii doporučení, přičemž 
je nutné zaměřit se podobně intenzivním 
způsobem na nadměrné úspory i na 
situace, kdy se ekonomiky nadměrně 
zadlužují.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, u něhož je zahájen 
postup při nadměrné nerovnováze, předloží 
Radě a Komisi plán nápravných opatření 
ve lhůtě stanovené v doporučeních 
v souladu s článkem 7. Plán nápravných 
opatření stanoví specifická a konkrétní 
politická opatření, která dotčený členský 
stát provedl či plánuje provést, a obsahuje 
harmonogram plán pro jejich provedení.

1. Každý členský stát, u něhož je zahájen 
postup při nadměrné nerovnováze, předloží 
Radě a Komisi plán nápravných opatření 
ve lhůtě stanovené v doporučeních 
v souladu s článkem 7. Plán nápravných 
opatření využije veškeré relevantní 
politické nástroje pod kontrolou veřejných 
orgánů, přičemž zohlední základní práva 
občanů, sociálních partnerů a dalších 
zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni.
Tento plán stanoví specifická a konkrétní 
politická opatření, která dotčený členský 
stát provedl či plánuje provést, a obsahuje 
harmonogram plán pro jejich provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po předložení zprávy o pokroku 
členskými státy předloží předseda 
Euroskupiny a odpovědný komisař zprávu 
Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že Rada dospěje k závěru, že 4. V případě, že Rada dospěje k závěru, že 
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členský stát doporučená nápravná opatření 
nepřijal, vydá na základě doporučení
Komise revidovaná doporučení 
podle článku 7, jež stanoví novou lhůtu 
pro přijetí nápravných opatření, v níž 
bude provedeno nové posouzení v souladu 
s tímto článkem.

členský stát doporučená nápravná opatření 
nepřijal, požádá Komise členský stát 
o vysvětlení, na jehož základě stanoví 
přiměřenou lhůtu a potvrdí, provede revizi 
či zruší schválený akční plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek -12 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12
Dialog a inspekční prohlídky
1. Komise zajistí stálý dialog s orgány 
členských států v souladu s cíli tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Komise ve 
všech členských státech uskutečňuje 
návštěvy za účelem pravidelného dialogu, 
a případně inspekce.
2. Při uskutečňování návštěv zaměřených 
na dialog nebo inspekci předá Komise 
případně dotyčným členským státům své 
předběžné poznatky k vyjádření.
3. Komise v rámci návštěv zaměřených na 
dialog přezkoumá stávající hospodářskou 
situaci v členském státě a určí rizika 
možných problémů při plnění cílů tohoto 
nařízení.
4. Komise v rámci návštěv zaměřených na 
inspekci monitoruje procesy a kontroluje, 
že opatření byla přijata při dodržení 
rozhodnutí Rady či Komise v souladu 
s cíli tohoto nařízení. Návštěvy zaměřené 
na inspekci proběhnout vždy po vydání 
doporučení. Komise může vyzvat zástupce 
Evropské centrální banky a dalších 
relevantních institucí, aby se návštěv 
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zaměřených na inspekci zúčastnili.
5. Komise pravidelně informuje 
Hospodářský a finanční výbor 
o zjištěních, k nimž dospěla v rámci 
návštěv zaměřených na dialog a inspekci. 
6. Členské státy učiní veškerá nezbytná 
opatření k usnadnění dialogu a inspekcí. 
Členské státy na žádost Komise a na 
dobrovolném základě poskytnou při 
přípravách a průběhu návštěv 
zaměřených na dialog a inspekci podporu 
prostřednictvím veškerých relevantních 
vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek -12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12a
Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3a a 4 je 
svěřena Komisi na dobu čtyř let počínaje 
dnem …*. Komise vypracuje zprávu 
o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 
6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada nezruší v souladu s článkem -
12b.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích -12b 
a -12c.
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_____
*Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek -12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12b
Zrušení přenesení pravomoci
1. Přenesení pravomoci podle čl. 3 odst. 
3a a 4 může Evropský parlament nebo 
Rada kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoc, 
jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení v něm určené pravomoci. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. 
Neovlivní platnost již platných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek -12 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci nevznesou, 
akt se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem 
v něm stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada Komisi informují o svém záměru 
námitku nevznést.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou proti aktu v přenesené pravomoci 
námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1, akt 
v platnost nevstoupí. V souladu s článkem 
296 Smlouvy o fungování Evropské unie 
orgán, který vznese námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, vysvětlí důvody 
takového jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek -12 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12d
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Přezkum
1. Komise zveřejní do ...* a poté každé tři 
roky zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení. Tato zpráva mimo jiné posoudí:
a) zda ukazatele a prahové hodnoty 
hodnotící zprávy úspěšně odhalily 
vznikající nerovnováhu a sledují její 
vývoj;
b) pokrok v oblasti účinné koordinace 
hospodářských politik v souladu se SFEU.
2. Tato zpráva a veškeré doprovodné 
návrhy se předávají Evropskému 
parlamentu a Radě.
*Úř. věst. vložte prosím datum: xxx let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek -12 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12
Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2a a 4 je 
svěřena Komisi na dobu čtyř let počínaje 
dnem …*. Komise vypracuje zprávu 
o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 
6 měsíců před koncem tohoto čtyřletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhé 
období, pokud je Evropský parlament 
nebo Rada nezruší v souladu s článkem -
12a.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
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Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích -12a a -
12b.
*Datum vstupu tohoto nařízení v platnost

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek -12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12a
Zrušení přenesení pravomoci
1. Přenesení pravomoci podle čl. 3 odst. 
2a a 4 může Evropský parlament nebo 
Rada kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájí interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoc, 
jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení v něm určené pravomoci. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. 
Neovlivní platnost již platných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude vyhlášeno 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek -12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci nevznesou, 
akt se zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost dnem 
v něm stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada Komisi informují o svém záměru 
námitky nevznést.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou proti aktu v přenesené pravomoci 
námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1, akt 
v platnost nevstoupí. V souladu s článkem 
296 Smlouvy o fungování Evropské unie 
orgán, který vznese námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, vysvětlí důvody 
takového jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Sven Giegold

Návrh nařízení
Článek -12 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -12c
Přezkum
1. Komise zveřejní do ...* a poté každé tři 
roky zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení. Tato zpráva mimo jiné posoudí:
a) zda ukazatele a prahové hodnoty 
hodnotící zprávy úspěšně odhalily 
vznikající nerovnováhu a sledují její 
vývoj;
b) pokrok v oblasti účinné koordinace 
hospodářských politik v souladu se SFEU.
2. Tato zpráva a veškeré doprovodné 
návrhy se předávají Evropskému 
parlamentu a Radě.
*Úř. věst. vložte prosím datum: xxx let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en


