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Pozměňovací návrh 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení – pozměňující akt
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky opatření zaměřených na tzv. „konsolidaci rozpočtu“ jsou jasné. Mělo by se jednat 
o zrušení správy ekonomických záležitostí, Paktu euro plus a Paktu o rozpočtech – o zrušení 
a nahrazení Paktu o stabilitě skutečným Paktem o zaměstnanosti a sociálním pokroku –
o podporu zaměstnanosti, sociálního a hospodářského růstu s větším zapojením 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti – o vytvoření Fondu solidarity, jenž by poskytoval 
podporu zemím, které ji potřebují z hlediska míry produkce, základních veřejných služeb 
a vytváření pracovních míst, kdy by měli zaměstnanci určitá práva.

Pozměňovací návrh 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Smlouva vyžaduje, aby členské státy 
považovaly své hospodářské politiky 
za věc společného zájmu, aby se jejich 
rozpočtové politiky řídily potřebou 
zdravých veřejných financí a aby jejich 
hospodářské politiky neohrožovaly 
fungování hospodářské a měnové unie.

(1) Smlouva vyžaduje, aby členské státy 
považovaly své hospodářské politiky 
za věc společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Frédéric Daerden
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle článku 9 Smlouvy o fungování 
EU přihlíží Unie při vymezování 
a provádění svých politik a činností 
k požadavkům spojeným s podporou 
vysoké úrovně zaměstnanosti, se zárukou 
přiměřené sociální ochrany, s bojem proti 
sociálnímu vyloučení a s vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie požaduje, aby 
při vymezování a provádění svých politik 
a činností přihlížela Unie k požadavkům 
spojeným s podporou vysoké úrovně 
zaměstnanosti, se zárukou přiměřené 
sociální ochrany, s bojem proti 
sociálnímu vyloučení a s vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzdělávání 
a ochrany lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu 
znamenají jednak posílení pokynů 
a pro členské státy, jejichž měnou je euro, 
i pobídek pro stanovení a provádění 
obezřetné rozpočtové politiky a zároveň 
vyvarování se nadměrných schodků 
veřejných financí. Tato ustanovení 
vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec 
pro dohled nad hospodářskou politikou 
jednotlivých členských států.

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu 
znamenají jednak posílení pokynů 
a pro členské státy, jejichž měnou je euro, 
i pobídek pro stanovení a provádění 
obezřetné rozpočtové politiky a zároveň 
vyvarování se nadměrných schodků
veřejných financí. Tato ustanovení 
vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec 
pro dohled nad hospodářskou politikou 
jednotlivých členských států. K těmto 
ustanovením by se měl přidat přísnější 
dozor nad sociální politikou spojenou 
s vytvářením pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu 
znamenají jednak posílení pokynů 
a pro členské státy, jejichž měnou je euro, 
i pobídek pro stanovení a provádění 
obezřetné rozpočtové politiky a zároveň 
vyvarování se nadměrných schodků 
veřejných financí. Tato ustanovení 
vytvořila na úrovni Unie pevnější rámec 
pro dohled nad hospodářskou politikou 
jednotlivých členských států.

(3) Změny Paktu o stabilitě a růstu 
znamenají jednak posílení pokynů 
a pro členské státy, jejichž měnou je euro, 
i pobídek pro stanovení a provádění 
obezřetné rozpočtové politiky a zároveň 
vyvarování se nadměrných schodků 
veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Frédéric Daerden
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropská rada přijala na svém 
zasedání dne 17. června 2010 novou 
strategii zaměřenou na zaměstnanost
a růst, strategii Evropa 2020, která má 
Unii umožnit vyjít z krize silnější 
a nasměrovat své hospodářství 
k inteligentnímu, udržitelnému 
a inkluzivnímu růstu doprovázenému 
vysokou mírou kvalitních pracovních 
míst, produktivity a sociální soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nutné se řádně věnovat strategii 
zaměřené na růst a zaměstnanost a tomu, 
jak je tato strategie uplatňována 
v jednotlivých členských státech 
na základě jejich programů reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Unie se zavázala ke strategii 
„Evropa 2020“ zaměřené na růst 
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a zaměstnanost, jejíž součástí jsou cíle 
v oblasti zaměstnanosti, chudoby, 
vzdělávání, inovací a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by mohly mít prospěch 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

(5) Silné a udržitelné veřejné finance jsou 
nejlépe zajištěny ve fázi plánování 
a závažné chyby by měly být zjištěny co 
nejdříve. Členské státy by měly mít 
prospěch nejen ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

(5) Udržitelné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových politik.

(5) Silné veřejné finance jsou nejlépe 
zajištěny ve fázi plánování a závažné 
chyby by měly být zjištěny co nejdříve. 
Členské státy by měly mít prospěch nejen 
ze stanovení hlavních zásad 
a rozpočtových cílů, ale také 
ze synchronizovaného sledování svých 
rozpočtových a prorůstových politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, by se měly lépe 
synchronizovat klíčové kroky při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru 
pro koordinaci rozpočtových politik. 
Přijetí společného rozpočtového 
harmonogramu by mělo vést k silnější 
součinnosti usnadněním politické 
koordinace mezi členskými státy, jejichž 
měnou je euro, a zajistit, že doporučení 
Rady a Komise budou vhodně začleněna 
do vnitrostátního procesu přijímání 
rozpočtu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, by se měly lépe 
synchronizovat klíčové kroky při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru 
pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí 
společného rozpočtového harmonogramu 
by mělo vést k silnější součinnosti 
usnadněním politické koordinace mezi 
členskými státy, jejichž měnou je euro, 
a zajistit, že doporučení Rady a Komise 
budou vhodně začleněna do vnitrostátního 
procesu přijímání rozpočtu.

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, by se měly lépe 
synchronizovat klíčové kroky při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru 
pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí 
společného rozpočtového harmonogramu 
by mělo a) vést k silnější součinnosti 
usnadněním politické koordinace mezi 
členskými státy, jejichž měnou je euro,
b) zaručovat, že rozpočtová politika 
členských států bude sladěna se strategií 
EU 2020, a c) zajistit, že doporučení Rady 
a Komise budou vhodně začleněna 
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do vnitrostátního procesu přijímání 
rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, by se měly lépe 
synchronizovat klíčové kroky při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru 
pro koordinaci rozpočtových politik. Přijetí 
společného rozpočtového harmonogramu 
by mělo vést k silnější součinnosti 
usnadněním politické koordinace mezi 
členskými státy, jejichž měnou je euro, 
a zajistit, že doporučení Rady a Komise 
budou vhodně začleněna do vnitrostátního 
procesu přijímání rozpočtu.

(6) Zavedením společného rozpočtového 
harmonogramu pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, je možné lépe 
synchronizovat základní údaje při přípravě 
vnitrostátních rozpočtů, což přispěje 
k účinnosti evropského semestru 
pro koordinaci rozpočtových politik 
a k podpoře hospodářského růstu a trvalé 
zaměstnanosti. Přijetí společného 
rozpočtového harmonogramu by mělo vést 
k silnější součinnosti usnadněním politické 
koordinace mezi členskými státy, jejichž 
měnou je euro, a zajistit, že doporučení 
Rady a Komise budou vhodně začleněna 
do vnitrostátního procesu přijímání 
rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
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pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného 
strukturálního salda rozpočtu, která 
provedou do vnitrostátních právních 
předpisů základní zásady fiskálního 
rámce Unie. Tato transpozice by se měla 
uskutečnit prostřednictvím závazných 
pravidel, pokud možno ústavní povahy, 
aby se prokázala silná podpora Paktu 
o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních 
orgánů.

pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Roger Helmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného strukturálního 
salda rozpočtu, která provedou 
do vnitrostátních právních předpisů 
základní zásady fiskálního rámce Unie. 
Tato transpozice by se měla uskutečnit 
prostřednictvím závazných pravidel, pokud 
možno ústavní povahy, aby se prokázala 
silná podpora Paktu o stabilitě a růstu 
ze strany vnitrostátních orgánů.

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného strukturálního 
salda rozpočtu, která provedou do 
vnitrostátních právních předpisů základní 
zásady fiskálního rámce Unie. Tato 
transpozice by se měla uskutečnit 
prostřednictvím závazných vnitrostátních 
ústavních pravidel, aby se prokázala silná 
podpora Paktu o stabilitě a růstu ze strany 
vnitrostátních orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli stanovenými na úrovni 
Unie, by mělo být klíčovým prvkem 
k zajištění dodržování Paktu o stabilitě 
a růstu. Členské státy by zejména měly 
zavést pravidla vyrovnaného strukturálního 
salda rozpočtu, která provedou 
do vnitrostátních právních předpisů 
základní zásady fiskálního rámce Unie. 
Tato transpozice by se měla uskutečnit 
prostřednictvím závazných pravidel, pokud 
možno ústavní povahy, aby se prokázala 
silná podpora Paktu o stabilitě a růstu ze 
strany vnitrostátních orgánů.

(7) Existují pádné důkazy o účinnosti 
fiskálních rámců založených na pravidlech 
při podpoře zdravé a udržitelné fiskální 
politiky. Zavedení vnitrostátních fiskálních 
pravidel, která jsou v souladu 
s rozpočtovými cíli a cíli týkajícími se 
zaměstnanosti a udržitelného růstu 
stanovenými na úrovni Unie, by mělo být 
klíčovým prvkem k zajištění dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu. Členské státy by 
zejména měly zavést pravidla vyrovnaného 
strukturálního salda rozpočtu, která 
provedou do vnitrostátních právních 
předpisů základní zásady fiskálního rámce 
Unie. Tato transpozice by se měla 
uskutečnit prostřednictvím závazných 
pravidel, pokud možno ústavní povahy, 
aby se prokázala silná podpora Paktu 
o stabilitě a růstu ze strany vnitrostátních 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zaujaté a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
mohou značně narušit účinnost 
rozpočtového plánování a v důsledku toho 
poškodit závazek k rozpočtové kázni. 

(8) Neobjektivní a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
značně narušují účinnost rozpočtového 
plánování a v důsledku toho poškozují
závazek k rozpočtové kázni. Nezávislé 
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Nezávislé subjekty mohou poskytnout 
makroekonomické předpovědi nestranné 
a realistické.

subjekty mohou poskytnout nestranné 
a realistické makroekonomické 
předpovědi.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zaujaté a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
mohou značně narušit účinnost 
rozpočtového plánování a v důsledku toho 
poškodit závazek k rozpočtové kázni. 
Nezávislé subjekty mohou poskytnout
makroekonomické předpovědi nestranné 
a realistické.

(8)  Neobjektivní a nerealistické 
makroekonomické a rozpočtové prognózy 
mohou značně narušit účinnost 
rozpočtového plánování a v důsledku toho 
poškodit závazek k rozpočtové kázni. 
Nezávislé subjekty by mohly poskytovat
nestrannější a realističtější
makroekonomické předpovědi.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, 
a zejména potřeba zavést společné 
finanční pojistky, v členských státech, 
jejichž měnou je euro, více působí 
vzájemný efekt přelévání, pokud jde 
o jejich rozpočtové politiky. Každý členský 
stát, jehož měnou je euro, by měl před 
přijetím jakýchkoli významných plánů 
reformy fiskální politiky s možnými efekty 
přelévání konzultovat Komisi a ostatní 
členské státy, jejichž měnou je euro, aby 

vypouští se
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bylo možné posoudit možný dopad 
na eurozónu jako celek. Členské státy by 
měly o svých rozpočtových plánech 
uvažovat z hlediska společného zájmu 
a předložit je Komisi pro účely sledování 
ještě předtím, než se stanou závaznými. 
Komise by měla mít možnost v případě 
potřeby k návrhu rozpočtového plánu 
zaujmout stanovisko, které by členský stát, 
a zejména rozpočtové orgány, měly vzít 
v úvahu při přijímání zákona o rozpočtu. 
Toto stanovisko by mělo zajistit, 
že směřování politiky Unie v oblasti 
rozpočtu bude řádně začleněno 
do vnitrostátních rozpočtových opatření. 
Zejména by toto stanovisko mělo 
zahrnovat posouzení, zda rozpočtové 
plány náležitě zohledňují doporučení 
vydaná v rámci evropského semestru 
v rozpočtové oblasti. Komise by měla být 
připravena na požádání předložit toto 
stanovisko parlamentu dotyčného 
členského státu. Do jaké míry bylo toto 
stanovisko vzato v úvahu, by mělo být 
součástí posouzení, zda a kdy budou 
splněny příslušné podmínky; to povede 
k rozhodnutí o uplatnění postupu 
při nadměrném schodku vůči dotčenému 
členskému státu, přičemž by mělo být 
dřívější nezohlednění pokynů považováno 
za přitěžující okolnost. Na základě 
celkového posouzení plánů Komisí by 
měla rozpočtovou situaci a vyhlídky 
pro eurozónu projednat také 
Euroskupina.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, 
a zejména potřeba zavést společné finanční 
pojistky, v členských státech, jejichž 
měnou je euro, více působí vzájemný efekt 
přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové 
politiky. Každý členský stát, jehož měnou 
je euro, by měl před přijetím jakýchkoli 
významných plánů reformy fiskální 
politiky s možnými efekty přelévání 
konzultovat Komisi a ostatní členské státy, 
jejichž měnou je euro, aby bylo možné 
posoudit možný dopad na eurozónu jako 
celek. Členské státy by měly o svých 
rozpočtových plánech uvažovat z hlediska 
společného zájmu a předložit je Komisi 
pro účely sledování ještě předtím, než 
se stanou závaznými. Komise by měla mít 
možnost v případě potřeby k návrhu 
rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, 
které by členský stát, a zejména rozpočtové 
orgány, měly vzít v úvahu při přijímání 
zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by 
mělo zajistit, že směřování politiky Unie 
v oblasti rozpočtu bude řádně začleněno 
do vnitrostátních rozpočtových opatření. 
Zejména by toto stanovisko mělo 
zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány 
náležitě zohledňují doporučení vydaná 
v rámci evropského semestru v rozpočtové 
oblasti. Komise by měla být připravena 
na požádání předložit toto stanovisko 
parlamentu dotyčného členského státu. 
Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato 
v úvahu, by mělo být součástí posouzení, 
zda a kdy budou splněny příslušné 
podmínky; to povede k rozhodnutí 
o uplatnění postupu při nadměrném 
schodku vůči dotčenému členskému státu, 
přičemž by mělo být dřívější nezohlednění
pokynů považováno za přitěžující okolnost. 
Na základě celkového posouzení plánů 
Komisí by měla rozpočtovou situaci 
a vyhlídky pro eurozónu projednat také 
Euroskupina.

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, 
a zejména potřeba zavést společné finanční 
pojistky, v členských státech, jejichž 
měnou je euro, více působí vzájemný efekt 
přelévání, pokud jde o jejich rozpočtovou
a makroekonomickou politiku. Každý 
členský stát, jehož měnou je euro, by měl 
před přijetím jakýchkoli významných 
plánů reformy fiskální politiky s možnými 
efekty přelévání konzultovat Komisi 
a ostatní členské státy, jejichž měnou je 
euro, aby bylo možné posoudit možný 
dopad na eurozónu jako celek, včetně 
sociálního dopadu a dopadu na životní 
prostředí. Členské státy by měly o svých 
rozpočtových plánech uvažovat z hlediska 
společného zájmu a předložit je Komisi 
pro účely sledování ještě předtím, než 
se stanou závaznými. Komise by měla mít 
možnost v případě potřeby k návrhu 
rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, 
které by členský stát, a zejména rozpočtové 
orgány, měly vzít v úvahu při přijímání 
zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by 
mělo zajistit, že směřování politiky Unie 
v rámci evropského semestru bude řádně 
začleněno do vnitrostátních rozpočtových 
opatření. Zejména by toto stanovisko mělo 
zahrnovat posouzení, zda rozpočtové plány 
náležitě zohledňují doporučení vydaná 
v rámci evropského semestru. Komise by 
měla být připravena na požádání předložit 
toto stanovisko parlamentu dotyčného 
členského státu. Do jaké míry bylo toto 
stanovisko vzato v úvahu, by mělo být 
součástí posouzení, zda a kdy budou 
splněny příslušné podmínky; to povede 
k rozhodnutí o uplatnění postupu 
při nadměrném schodku vůči dotčenému 
členskému státu, přičemž by mělo být 
dřívější nezohlednění pokynů považováno 
za přitěžující okolnost. Na základě 
celkového posouzení plánů Komisí by 
měla rozpočtovou situaci a vyhlídky 
pro eurozónu projednat také Euroskupina.
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, 
a zejména potřeba zavést společné finanční 
pojistky, v členských státech, jejichž 
měnou je euro, více působí vzájemný efekt 
přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové 
politiky. Každý členský stát, jehož měnou 
je euro, by měl před přijetím jakýchkoli 
významných plánů reformy fiskální 
politiky s možnými efekty přelévání 
konzultovat Komisi a ostatní členské státy, 
jejichž měnou je euro, aby bylo možné 
posoudit možný dopad na eurozónu jako 
celek. Členské státy by měly o svých 
rozpočtových plánech uvažovat z hlediska 
společného zájmu a předložit je Komisi 
pro účely sledování ještě předtím, než 
se stanou závaznými. Komise by měla mít 
možnost v případě potřeby k návrhu 
rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, 
které by členský stát, a zejména rozpočtové 
orgány, měly vzít v úvahu při přijímání 
zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by 
mělo zajistit, že směřování politiky Unie 
v oblasti rozpočtu bude řádně začleněno 
do vnitrostátních rozpočtových opatření. 
Zejména by toto stanovisko mělo zahrnovat 
posouzení, zda rozpočtové plány náležitě 
zohledňují doporučení vydaná v rámci 
evropského semestru v rozpočtové oblasti. 
Komise by měla být připravena 
na požádání předložit toto stanovisko 
parlamentu dotyčného členského státu. 
Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato 
v úvahu, by mělo být součástí posouzení, 
zda a kdy budou splněny příslušné 
podmínky; to povede k rozhodnutí 

(10) Jak dokazuje krize státního dluhu, 
a zejména potřeba zavést společné finanční 
pojistky, v členských státech, jejichž 
měnou je euro, více působí vzájemný efekt 
přelévání, pokud jde o jejich rozpočtové 
politiky. Každý členský stát, jehož měnou 
je euro, by měl před přijetím jakýchkoli 
významných plánů reformy fiskální 
politiky s možnými efekty přelévání 
konzultovat Komisi a ostatní členské státy, 
jejichž měnou je euro, aby bylo možné 
posoudit možný dopad na eurozónu jako 
celek. Členské státy by měly o svých 
rozpočtových plánech uvažovat z hlediska 
společného zájmu a předložit je Komisi 
pro účely sledování ještě předtím, než 
se stanou závaznými. Komise by měla mít 
možnost v případě potřeby k návrhu 
rozpočtového plánu zaujmout stanovisko, 
které by členský stát, a zejména rozpočtové 
orgány, měly vzít v úvahu při přijímání 
zákona o rozpočtu. Toto stanovisko by 
mělo zajistit, že směřování politiky Unie 
bude řádně začleněno do vnitrostátních 
rozpočtových opatření. Toto stanovisko by
mělo zahrnovat zejména posouzení, zda 
rozpočtové plány náležitě zohledňují cíle 
týkající se hospodářského růstu, 
zaměstnanosti a sociální oblasti v rámci 
strategie EU 2020 a také doporučení 
vydaná v rámci evropského semestru. 
Komise by měla být připravena 
na požádání předložit toto stanovisko 
parlamentu dotyčného členského státu. 
Do jaké míry bylo toto stanovisko vzato 
v úvahu, by mělo být součástí posouzení, 
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o uplatnění postupu při nadměrném 
schodku vůči dotčenému členskému státu, 
přičemž by mělo být dřívější nezohlednění 
pokynů považováno za přitěžující okolnost. 
Na základě celkového posouzení plánů 
Komisí by měla rozpočtovou situaci 
a vyhlídky pro eurozónu projednat také 
Euroskupina.

zda a kdy budou splněny příslušné 
podmínky; to povede k rozhodnutí 
o uplatnění postupu při nadměrném 
schodku vůči dotčenému členskému státu, 
přičemž by mělo být dřívější nezohlednění 
pokynů považováno za přitěžující okolnost. 
Na základě celkového posouzení plánů 
Komisí by měla rozpočtovou situaci 
a vyhlídky pro eurozónu projednat také 
Euroskupina.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro 
a na které se vztahuje postup při 
nadměrném schodku, by měly být 
sledovány přísněji, aby mohlo dojít 
k úplné a včasné nápravě nadměrného 
schodku. Přísnější sledování by mělo 
zajistit včasnou nápravu případných 
odchylek od doporučení Rady k 
odstranění nadměrného schodku. Toto 
sledování by mělo doplňovat ustanovení 
uvedená v nařízení (ES) č. 1467/97.
Způsoby tohoto přísnějšího sledování by 
měly být odstupňovány v závislosti na fázi 
postupu, v níž se členský stát nachází, jak 
je stanoveno v článku 126 Smlouvy.

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro 
a na které se vztahuje postup 
při nadměrném schodku, by měly být 
přísněji sledovány. Způsoby tohoto 
přísnějšího sledování by měly být 
odstupňovány v závislosti na fázi postupu, 
v níž se členský stát nachází, jak je 
stanoveno v článku 126 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11



PE483.671v01-00 18/43 AM\893420CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro 
a na které se vztahuje postup při 
nadměrném schodku, by měly být 
sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné 
a včasné nápravě nadměrného schodku. 
Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou 
nápravu případných odchylek od 
doporučení Rady k odstranění nadměrného 
schodku. Toto sledování by mělo 
doplňovat ustanovení uvedená v nařízení 
(ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto 
přísnějšího sledování by měly být 
odstupňovány v závislosti na fázi postupu, 
v níž se členský stát nachází, jak je 
stanoveno v článku 126 Smlouvy.

(11) Členské státy, jejichž měnou je euro 
a na které se vztahuje postup při 
nadměrném schodku, by měly být 
sledovány přísněji, aby mohlo dojít k úplné 
a včasné nápravě nadměrného schodku. 
Přísnější sledování by mělo zajistit včasnou 
nápravu případných odchylek 
od doporučení Rady k odstranění 
nadměrného schodku a zároveň 
podporovat růst. Toto sledování by mělo 
doplňovat ustanovení uvedená v nařízení 
(ES) č. 1467/97. Způsoby tohoto 
přísnějšího sledování by měly být 
odstupňovány v závislosti na fázi postupu, 
v níž se členský stát nachází, jak je 
stanoveno v článku 126 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu. 
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost. 
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. 
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných opatření 

(12) Pečlivá a přísná kontrola členských 
států, na něž se vztahuje postup 
při nadměrném schodku, by měla umožnit 
zjištění rizik týkajících se dodržení termínu 
pro nápravu nadměrného schodku 
členského státu. Pokud jsou taková rizika 
zjištěna, měla by Komise vydat členskému 
státu doporučení, aby přijal ve stanovené 
lhůtě opatření, která by měla být 
předložena parlamentu dotyčného 
členského státu na jeho žádost. Toto 
posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. 
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
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pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla 
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise.

soustavného posuzování účinných opatření 
pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla 
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise a do jaké 
míry jsou tím ovlivněny cíle v oblasti
zaměstnanosti. V případě nesplnění 
požadavků je třeba zvážit uložení přísných 
sankcí. Každý členský stát by si však měl 
zachovat rozpočtovou suverenitu. Rada 
a Komise by při všech hodnoceních 
rozpočtu v rámci postupu při nadměrném 
schodku měly věnovat náležitou pozornost 
uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení, které přispívají k dosažení 
cílů Unie v oblasti udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu. 
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost. 
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě.
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných 
opatření pro nápravu nadměrného 

(12) Přísnější sledování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu. 
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost. 
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě.
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schodku, které provádí Komise. 
Při rozhodování, zda byla k nápravě 
nadměrného schodku přijata účinná 
opatření, by měla Rada rovněž vycházet 
z toho, zda členský stát jednal v souladu 
s doporučením Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Roger Helmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Přísnější sledování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu. 
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost. 
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. 
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných opatření 
pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla 
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise.

(12) Přísnější sledování členských států, 
na něž se vztahuje postup při nadměrném 
schodku, by mělo umožnit zjištění rizik 
týkajících se dodržení termínu pro nápravu 
nadměrného schodku členského státu. 
Pokud jsou taková rizika zjištěna, měla by 
Komise vydat členskému státu doporučení, 
aby přijal ve stanovené lhůtě opatření, 
která by měla být předložena parlamentu 
dotyčného členského státu na jeho žádost. 
Toto posouzení by mělo umožnit rychlou 
nápravu situace ohrožující odstranění 
nadměrného schodku ve stanovené lhůtě. 
Posouzení, zda je toto doporučení Komise 
dodržováno, by mělo být součástí 
soustavného posuzování účinných opatření 
pro nápravu nadměrného schodku, které 
provádí Komise. Při rozhodování, zda byla 
k nápravě nadměrného schodku přijata 
účinná opatření, by měla Rada rovněž 
vycházet z toho, zda členský stát jednal 
v souladu s doporučením Komise. Každý 
členský stát by si však měl v souladu 
se zásadou subsidiarity zachovat 
rozpočtovou suverenitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
větší transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
nabídnout členskému státu, na nějž 
se vztahuje doporučení Komise, aby 
se zúčastnil rozpravy,

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
větší transparentnosti a odpovědnosti 
mohou příslušné výbory Evropského 
parlamentu nabídnout členskému státu, 
na nějž se vztahuje doporučení Komise,
aby se zúčastnil rozpravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
větší transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
nabídnout členskému státu, na nějž 
se vztahuje doporučení Komise, aby 
se zúčastnil rozpravy,

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
větší transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
nabídnout členskému státu, na nějž 
se vztahuje doporučení Komise, 
a sociálním partnerům tohoto členského 
státu, aby se zúčastnili výměny názorů,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Roger Helmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
větší transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
nabídnout členskému státu, na nějž 
se vztahuje doporučení Komise, aby 
se zúčastnil rozpravy,

(13) Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským
parlamentem, Radou a Komisí, a zajištění 
řádné demokratické kontroly a větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
nabídnout členskému státu, na nějž 
se vztahuje doporučení Komise, aby 
se zúčastnil rozpravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) doplněním systému mnohostranného 
dohledu nad rozpočtovou politikou podle 
nařízení (ES) č. 1466/97 o další požadavky 
dohledu, které mají zajistit řádné začlenění 
doporučení Unie týkajících se rozpočtové 
oblasti do vnitrostátních rozpočtových 
opatření;

b) doplněním systému mnohostranného 
dohledu nad rozpočtovou politikou podle 
nařízení (ES) č. 1466/97 o další 
požadavky, které mají zajistit řádné 
začlenění doporučení Unie týkajících se 
rozpočtové oblasti do vnitrostátních 
rozpočtových opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přísnějšími požadavky týkajícími se 
rozpočtových pravidel členských států 
a koordinací hospodářské politiky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při uplatňování tohoto nařízení je 
nutné se plně řídit čl. 153 odst. 3 
a článkem 152 SFEU, přičemž rozhodnutí 
přijatá v souladu s tímto nařízením se řídí 
zásadou subsidiarity a sociálního dialogu 
a pravomocemi členských států 
a sociálních partnerů s ohledem na tvorbu 
mezd a důchodové systémy. Uplatňování 
tohoto nařízení je v souladu s článkem 28 
Listiny základních práv Evropské unie 
a nemá vliv na právo vyjednávat, uzavírat 
a uplatňovat kolektivní smlouvy ani 
na právo na společné akce, a to s řádným 
přihlédnutím k postupům kolektivního 
vyjednávání v jednotlivých členských 
státech a k jejich právním předpisům.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společná rozpočtová ustanovení Společná rozpočtová ustanovení 
a požadavky na poskytování informací 
o vydávání státních dluhopisů

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zveřejní každoročně
nejpozději do 15. dubna své střednědobé 
fiskální plány v souladu se svým 
střednědobým rozpočtovým rámcem 
na základě nezávislé makroekonomické 
předpovědi spolu se svými programy 
stability.

1. Členské státy stanoví každoročně 
nejpozději do 15. dubna své střednědobé 
fiskální plány v souladu se svým 
střednědobým rozpočtovým rámcem 
na základě nezávislé makroekonomické 
předpovědi spolu se svými programy 
stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh zákonů o rozpočtu pro vládní 
instituce se zveřejní každoročně nejpozději 
do 15. října spolu s nezávislými 
makroekonomickými prognózami, z nichž 
vycházejí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zákony o rozpočtu pro vládní instituce 
se přijímají a zveřejňují každoročně 

3. Zákony o rozpočtu pro vládní instituce 
se přijímají do prosince.
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nejpozději do 31. prosince.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím 
se do rozpočtových procesů těchto států 
provedou jejich střednědobé rozpočtové 
cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení 
(ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají 
vládních institucí jako celku a jsou 
závazné, pokud možno ústavní, povahy.

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím 
se v rozpočtových procesech těchto států 
přihlédne k jejich střednědobým 
rozpočtovým cílům, jak je uvedeno 
v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Roger Helmer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím 
se do rozpočtových procesů těchto států 
provedou jejich střednědobé rozpočtové 
cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení 
(ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají 
vládních institucí jako celku a jsou 
závazné, pokud možno ústavní, povahy.

1. Členské státy zavedou numerická 
fiskální pravidla týkající se rozpočtového 
salda, jejichž prostřednictvím 
se do rozpočtových procesů těchto států 
provedou jejich střednědobé rozpočtové 
cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení 
(ES) č. 1466/97. Tato ústavní pravidla 
členských států se týkají vládních institucí 
jako celku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Navíc k požadavkům nařízení (ES) 
č. 1466/97 členské státy zajistí, aby byl 
stav rozpočtu vládních institucí vyrovnaný 
nebo přebytkový.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Stav rozpočtu vládních institucí 
se považuje za vyrovnaný, pokud jejich 
strukturální saldo každoročně dosahuje 
střednědobého cíle pro daný členský stát, 
jak je stanoven v přepracovaném Paktu 
o stabilitě a růstu, přičemž dolní hranice 
strukturálního deficitu tvoří 0,5 %  
hrubého domácího produktu v tržních 
cenách. Členské státy zajistí rychlé 
směřování k dosažení svého 
střednědobého cíle. Členské státy 
se mohou dočasně odchýlit od svého 
střednědobého cíle nebo od směřování 
k jeho naplnění pouze za mimořádných 
okolností, jak je stanoveno v Paktu 
o stabilitě a růstu.

V případě, že je poměr mezi státním 
dluhem a hrubým domácím produktem 
v tržních cenách podstatně nižší než 60 % 
a riziko týkající se dlouhodobé 
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udržitelnosti veřejných financí nízké, 
může dolní hranice střednědobého cíle 
stanovená v druhém pododstavci 
dosáhnout strukturálního deficitu 
dosahujícího nejvýše 1,0 % hrubého 
domácího produktu v tržních cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy musí mít vytvořeny 
nezávislé fiskální rady pro sledování 
provádění vnitrostátních fiskálních 
pravidel, jak je uvedeno v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Požadavky týkající se informací 
o vydávání státních dluhopisů

Za účelem lepší koordinace plánování 
a optimalizace podmínek financování 
vydávání státních dluhopisů podávají 
členské státy Komisi a Radě předem 
informace o svých plánech ohledně 
vydávání státních dluhopisů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží každoročně 
nejpozději do 15. října Komisi 
a Euroskupině návrh rozpočtového plánu 
na následující rok.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrh rozpočtového plánu musí
obsahovat pro následující rok tyto 
informace:

3. Návrh rozpočtového plánu může
obsahovat pro následující rok tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) posouzení souladu návrhu 
rozpočtového plánu s cíli Unie v oblasti 
růstu a zaměstnanosti, s hlavními směry 
hospodářské a finanční politiky členských 
států a Unie a s hlavními směry politiky 
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zaměstnanosti členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podrobný popis předpokládaných 
výdajů, které jsou přímo spojeny 
s dosažením cílů, jež jsou součástí unijní 
strategie v oblasti růstu a zaměstnanosti, 
včetně veřejných investic, za použití 
ukazatelů společného hodnotícího rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dopad návrhu rozpočtu s ohledem 
na cíle strategie EU 2020 v oblasti růstu 
a zaměstnanosti a v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) posouzení dopadu návrhu 
rozpočtového plánu na sociální oblast 
a jeho souladu s cíli Unie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti, s hlavními směry 
hospodářské politiky členských států 
a Unie a s hlavními směry politiky 
zaměstnanosti členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) projekce výdajů a příjmů 
při nezměněné politice jako procento HDP 
pro vládní instituce a jejich hlavní složky;

b) projekce výdajů a příjmů jako procento 
HDP pro vládní instituce a jejich hlavní 
složky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) cílové hodnoty výdajů a příjmů jako 
procentní podíl HDP pro vládní instituce 
a jejich hlavní složky, přičemž se zohlední 
podmínky a kritéria pro stanovení trendu 
růstu veřejných výdajů bez vlivu 
diskrečních opatření na straně příjmů 
podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1466/97;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podrobný popis a důkladně 
zdokumentované vyčíslení opatření, která 
mají být zahrnuta do rozpočtu na příští 
rok s cílem překlenout rozdíl mezi cíli 
uvedenými v písmenu c) a projekcemi 
při nezměněné politice podle písmene b). 
Popis může být méně podrobný 
u opatření, která mají rozpočtové důsledky 
odhadem nižší než 0,1 % HDP. Zvláštní 
pozornost musí být věnována významným 
plánům reformy fiskální politiky 
s možnými efekty přelévání do ostatních 
členských států, jejichž měnou je euro;

d) popis významných plánů reformy 
fiskální politiky s možnými efekty 
přelévání do ostatních členských států, 
jejichž měnou je euro;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) hlavní předpoklady očekávaného 
hospodářského vývoje a důležitých 
ekonomických proměnných vztahujících se 
k dosažení rozpočtových cílů. Tyto 
předpoklady jsou založeny na nezávislé 
makroekonomické prognóze růstu;

e) hlavní předpoklady očekávaného 
hospodářského a sociálního vývoje 
a důležitých ekonomických a sociálních 
proměnných vztahujících se k dosažení 
rozpočtových cílů. Tyto předpoklady jsou 
založeny na nezávislé makroekonomické 
prognóze růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) případně doplňující údaje o tom, jak 
budou splněna stávající doporučení 
týkající se rozpočtu, určená dotyčnému 
členskému státu v souladu s článkem 121 
Smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se rozpočtové cíle uvedené 
v návrhu rozpočtového plánu podle odst. 3 
písm. a) a c) nebo projekce při nezměněné 
politice liší od cílů uvedených 
v nejnovějším programu stability, musí být 
rozdíly řádně vysvětleny.

4. Pokud se návrh rozpočtového plánu liší 
od nejnovějšího programu stability, musí 
být rozdíly řádně vysvětleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zařadí do svého 
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programu stability a programu reformy 
aktualizovaný podrobný popis 
předpokládaných výdajů, které jsou přímo 
spojeny s dosažením cílů, jež jsou součástí 
unijní strategie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti, včetně veřejných 
investic, za použití ukazatelů společného 
hodnotícího rámce; v uvedeném 
podrobném popisu budou řádně 
vysvětleny rozdíly mezi předpokládanými 
výdaji a nejnovějšími programy stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Marije Cornelissen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise zjistí obzvláště závažná
porušení povinností v oblasti rozpočtové 
politiky stanovených v Paktu o stabilitě 
a růstu, vyžádá si od dotyčného členského 
státu do dvou týdnů od předložení návrhu 
rozpočtového plánu jeho přepracovaný 
návrh. Tato žádost se zveřejní.

Pokud Komise zjistí obzvláště závažné 
nedodržování doporučení uvedených 
v evropském semestru, vyžádá si 
od dotyčného členského státu do dvou 
týdnů od předložení návrhu rozpočtového 
plánu jeho přepracovaný návrh. Tato 
žádost se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Roger Helmer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise zjistí obzvláště závažná 
porušení povinností v oblasti rozpočtové 
politiky stanovených v Paktu o stabilitě 
a růstu, vyžádá si od dotyčného členského 

Pokud Komise zjistí obzvláště závažná 
porušení povinností v oblasti rozpočtové 
politiky stanovených v Paktu o stabilitě 
a růstu, vyžádá si od dotyčného členského 
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státu do dvou týdnů od předložení návrhu 
rozpočtového plánu jeho přepracovaný 
návrh. Tato žádost se zveřejní.

státu do dvou týdnů od předložení návrhu 
rozpočtového plánu jeho přepracovaný 
návrh. Komise svou žádost a odpověď 
dotyčného členského státu přehledným 
způsobem zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě přepracovaného návrhu 
rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 
až 4.

V případě přepracovaného návrhu 
rozpočtového plánu se použijí odstavce 2 
až 4a.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě potřeby zaujme Komise 
do 30. listopadu k návrhu rozpočtového 
plánu stanovisko.

1. V případě, že členský stát nepředloží 
rozpočet, který by byl v souladu 
s požadavky Paktu o stabilitě a růstu, 
a nedoloží pokrok při plnění cílů 
stanovených v unijní strategii v oblasti 
růstu a zaměstnanosti, zaujme Komise 
do 1. listopadu k návrhu rozpočtového 
plánu stanovisko.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě potřeby zaujme Komise 
do 30. listopadu k návrhu rozpočtového 
plánu stanovisko.

1. V případě potřeby zaujme Komise 
do 30. listopadu k návrhu rozpočtového 
plánu stanovisko. Komise v tomto ohledu 
řádně přihlédne k tomu, jak dotyčný 
členský stát uplatňuje strategii pro růst 
a zaměstnanost Europa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanovisko Komise se zveřejní 
a na žádost parlamentu dotyčného 
členského státu jej Komise dotyčnému 
parlamentu předloží.

2. Stanovisko Komise se zveřejní 
a na žádost parlamentu dotyčného 
členského státu nebo Evropského 
parlamentu jej Komise dotyčnému 
parlamentu předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede celkové posouzení 
rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně 
jako celku. Posouzení se zveřejní.

3. Komise může provést celkové posouzení 
rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně 
jako celku. Posouzení se zveřejní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede celkové posouzení 
rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně 
jako celku. Posouzení se zveřejní.

3. Komise provede celkové posouzení 
rozpočtové situace a vyhlídek v eurozóně 
jako celku. Posouzení se stejně jako jejich 
vliv na dosažení cílů v oblasti růstu 
a zaměstnanosti a v sociální oblasti 
strategie EU 2020 zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Euroskupina projedná stanoviska 
Komise k vnitrostátním rozpočtovým 
plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky 
eurozóny jako celku na základě celkového 
posouzení Komisí v souladu s odstavcem 
3. Posouzení se zveřejní.

4. Euroskupina může projednat stanoviska 
Komise k vnitrostátním rozpočtovým 
plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky 
eurozóny jako celku na základě celkového 
posouzení Komisí v souladu s odstavcem 
3. Posouzení se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4



AM\893420CS.doc 37/43 PE483.671v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Euroskupina projedná stanoviska 
Komise k vnitrostátním rozpočtovým 
plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky 
eurozóny jako celku na základě celkového 
posouzení Komisí v souladu s odstavcem 
3. Posouzení se zveřejní.

4. Euroskupina a příslušné výbory 
Evropského parlamentu projednají 
stanoviska Komise k vnitrostátním 
rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci 
i vyhlídky eurozóny jako celku na základě 
celkového posouzení Komisí v souladu 
s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne o existenci 
nadměrného schodku v členském státu, 
pak se na dotyčný členský stát vztahují 
odstavce 2 až 5 tohoto článku až 
do zrušení postupu při nadměrném 
schodku, který se na něj vztahuje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi, Evropskému parlamentu, 
Hospodářskému a finančnímu výboru nebo 
podvýboru, který pro tento účel určí, 
o meziročním plnění rozpočtu vládních 
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o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace
o přijatých opatřeních a o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Zpráva 
se zveřejňuje.

institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace 
o přijatých opatřeních a o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Ke zprávě 
je přiloženo posouzení dopadu v sociální 
oblasti. Zpráva se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace 
o přijatých opatřeních a o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Zpráva 
se zveřejňuje.

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace 
o přijatých opatřeních a jejich dopadu 
na plnění cílů v oblasti růstu 
a zaměstnanosti a v sociální oblasti 
strategie EU 2020 a dále o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Zpráva 
se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Konstantinos Poupakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových důsledcích diskrečních 
opatření přijatých jak na straně výdajů, tak 
na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů 
vládních institucí, jakož i informace 
o přijatých opatřeních a o povaze opatření 
plánovaných k dosažení cílů. Zpráva 
se zveřejňuje.

Členský stát pravidelně podává zprávy 
Komisi a Hospodářskému a finančnímu 
výboru nebo podvýboru, který pro tento 
účel určí, o meziročním plnění rozpočtu 
vládních institucí a jejich subsektorů, 
o rozpočtových a sociálních důsledcích 
diskrečních opatření přijatých jak na straně 
výdajů, tak na straně příjmů, o cílech 
výdajů a příjmů vládních institucí, jakož 
i informace o přijatých opatřeních 
a o povaze opatření plánovaných 
k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) provede ve spolupráci s nejvyššími 
vnitrostátními kontrolními orgány 
komplexní nezávislý audit výkazů 
vládních institucí zaměřený 
na spolehlivost, úplnost a přesnost výkazů 
za veřejný sektor pro účely postupu 
při nadměrném schodku a podá o něm 
zprávu. V této souvislosti posoudí Komise 
(Eurostat) v souladu s nařízením (ES) 
č. 679/20103 kvalitu údajů oznámených 
dotyčným členským státem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě rizika nedodržení lhůty 
k nápravě nadměrného schodku Komise 
adresuje dotčenému členskému státu 
doporučení, aby přijal další opatření 
ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou 
pro nápravu jeho nadměrného schodku 
podle odstavce 1. Doporučení Komise 
se zveřejní a na žádost parlamentu 
dotyčného členského státu jej Komise 
dotyčnému parlamentu předloží.

2. V případě rizika nedodržení lhůty 
k nápravě nadměrného schodku Komise 
adresuje dotčenému členskému státu 
doporučení, aby přijal další opatření 
ve lhůtě, která je v souladu se lhůtou 
pro nápravu jeho nadměrného schodku 
podle odstavce 1. Doporučení Komise 
se zveřejní a na žádost parlamentu 
dotyčného členského státu nebo 
Evropského parlamentu jej Komise 
dotyčnému parlamentu předloží.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení 
Komise uvedené v odstavci 2 předloží 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o opatřeních přijatých v reakci na toto 
doporučení spolu s zprávami uvedenými 
v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové 
důsledky všech přijatých diskrečních 
opatření, cíle výdajů a příjmů vládních 
institucí, informace o přijatých opatřeních 
a povaze uvedených opatření plánovaných 
k dosažení cílů, jakož i informace o dalších 
opatřeních přijatých v reakci na doporučení 
Komise. Zpráva se zveřejňuje.

3. Ve lhůtě stanovené v doporučení 
Komise uvedené v odstavci 2 předloží 
dotyčný členský stát Komisi zprávu 
o opatřeních přijatých v reakci na toto 
doporučení spolu s zprávami uvedenými 
v čl. 7 odst. 3. Zpráva obsahuje rozpočtové 
a sociální důsledky všech přijatých 
diskrečních opatření, cíle výdajů a příjmů 
vládních institucí, informace o přijatých 
opatřeních a povaze uvedených opatření 
plánovaných k dosažení cílů, informace 
o dalších opatřeních přijatých v reakci 
na doporučení Komise a dále informace 
o dopadu opatření na dosažení pokroku 
při plnění cílů unijní strategie v oblasti 
růstu a zaměstnanosti. Zpráva 
se zveřejňuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Soulad s cíli Unie v oblasti růstu 

a zaměstnanosti
Toto nařízení nezprošťuje členské státy 
jejich povinností, pokud jde o cíle v oblasti 
růstu a zaměstnanosti a v sociální oblasti, 
které jsou součástí strategie EU 2020, ani 
jim neumožňuje ignorovat či zanedbávat 
jejich obecnou povinnost podporovat 
vysokou míru zaměstnanosti, zajistit 
přiměřenou sociální ochranu a bojovat 
proti vyloučení v souladu s článkem 9 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účinky tohoto nařízení, pokud jde 
o cíle v oblasti růstu a zaměstnanosti 
a v sociální oblasti, které jsou součástí
strategie EU 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přínos tohoto nařízení ke splnění 
unijní strategie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropská komise nejpozději 
do 31. prosince 2012 předloží návrhy 
týkající se fondu pro splácení dluhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Hospodářský dialog

1. V zájmu upevnění dialogu mezi orgány 
Unie, zejména Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí, a v zájmu zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
vyzvat předsedu Rady, Komisi a případně 
předsedu Evropské rady nebo předsedu 
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euroskupiny, aby se dostavili na jednání 
výboru k projednání názorů a doporučení 
přijatých podle tohoto nařízení.
2. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu může členskému státu, 
na nějž se vztahuje stanovisko nebo 
doporučení Rady podle tohoto nařízení, 
nabídnout možnost zúčastnit se výměny 
názorů.
3. Zástupci Komise mohou být vyzváni, 
aby se zúčastnili výměny názorů 
s parlamentem členského státu, na nějž 
se vztahuje stanovisko nebo doporučení 
podle tohoto nařízení.
4. Rada a Komise pravidelně informují 
Evropský parlament o uplatňování tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na členské 
státy, na které se v okamžiku vstupu 
tohoto nařízení v platnost již vztahuje 
postup při nadměrném schodku.

vypouští se

Or. en


