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Pozměňovací návrh 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení 
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky opatření určených k tzv. konsolidaci rozpočtu jsou jednoznačné. Mělo by k ním 
patřit zrušení  správy ekonomických záležitostí,  Paktu euro plus a rozpočtového paktu, 
zrušení  Paktu o stabilitě a jeho nahrazení skutečným Paktem pro zaměstnanost a sociální 
pokrok, podpora zaměstnanosti, sociální a hospodářský růst s většími strukturálními fondy a 
fondy soudržnosti, vytvoření fondu solidarity určeného k podpoře zemí, které ji potřebují, na 
úrovni výroby, základních veřejných služeb a tvorby pracovních míst zaručujících práva 
zaměstnanců. 

Pozměňovací návrh 27
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která 
v uplynulých třech letech zasáhla svět, 
vážně poškodila hospodářský růst a 
finanční stabilitu a vyvolala podstatné 
zhoršení schodku veřejných financí a 
zadlužení členských států, což vede řadu 
těchto států k tomu, aby hledaly finanční 
pomoc mimo rámec Unie.

(1) Bezprecedentní celosvětová krize a 
pokles hospodářské činnosti, které v 
uplynulých třech letech zasáhly svět, vážně 
poškodily hospodářský růst a finanční 
stabilitu a vyvolaly podstatné zhoršení
finančních, hospodářských a sociálních 
podmínek a zvýšily schodek veřejných 
financí a zadlužení členských států, což 
vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly 
finanční pomoc mimo rámec Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která 
v uplynulých třech letech zasáhla svět, 
vážně poškodila hospodářský růst a 
finanční stabilitu a vyvolala podstatné 
zhoršení schodku veřejných financí a 
zadlužení členských států, což vede řadu 
těchto států k tomu, aby hledaly finanční 
pomoc mimo rámec Unie.

(1) Bezprecedentní celosvětová krize, která 
v uplynulých třech letech zasáhla svět, 
vážně poškodila hospodářský růst a 
finanční stabilitu a vyvolala podstatné 
zhoršení finančních, hospodářských a 
sociálních podmínek a schodku veřejných 
financí a zadlužení členských států, což 
vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly 
finanční pomoc mimo rámec Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Hospodářská krize jednoznačně 
potvrdila, že je třeba, aby se EU řídila v 
oblasti hospodářské politiky alternativním 
programem, který přinese nejen úsporná 
opatření, ale také rozvoj, vysoce kvalitní 
plnou míru zaměstnanosti, udržitelný růst 
a fiskální odpovědnost, a to v souladu 
s cíli strategie Evropa 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1 a) Prudké zhoršení hospodářské a 
rozpočtové situace členských států mělo 
děsivý dopad, pokud jde o strmý nárůst 
míry nezaměstnanosti v celé Unii, přičemž 
mladí lidé ve věku do 25 let patří ke 
skupině, kterou tato krize zasáhla nejvíce.  
Míra nezaměstnanosti dosáhla v této 
skupině 20 % a v mnoha členských 
státech přesahuje i 40 %.  V důsledku 
těchto skutečností se snížil základ daně, 
prudce vzrostly ekonomické a sociální 
výdaje, přičemž došlo k prudkému nárůstu 
chudoby a sociálního vyloučení a ztráta 
možností růstu má výrazný negativní 
dopad na hospodářské oživení a zlepšení 
rozpočtové situace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1 a) Veškeré politiky Evropské unie musí 
být v souladu s Listinou základních práv, 
která občanům zaručuje jak osobní, tak i 
kolektivní práva.  Mimoto by EU a její 
členské státy měly dodržovat základní 
zásady základních úmluv Mezinárodní 
organizace práce, která chrání základní 
práva všech pracujících. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro 
mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou 
a možnými politickými podmínkami 
vztahujícími se k této finanční pomoci by 
měl být zakotven v právu Unie. 
Hospodářská a finanční integrace 
členských států, jejichž měnou je euro, si 
žádá posílení dohledu, aby se zabránilo 
přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v 
oblasti své finanční stability, na zbytek 
eurozóny.

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro 
mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou 
a možnými politickými podmínkami 
vztahujícími se k této finanční pomoci 
doprovázené pobídkami na podporu růstu, 
zaměstnanosti a sociálního pokroku by 
měl být zakotven v právu Unie. 
Hospodářská a finanční integrace 
členských států, jejichž měnou je euro, si 
žádá posílení dohledu, aby se zabránilo 
přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v 
oblasti své finanční stability, na zbytek 
eurozóny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro 
mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou 
a možnými politickými podmínkami 
vztahujícími se k této finanční pomoci by 
měl být zakotven v právu Unie. 
Hospodářská a finanční integrace 
členských států, jejichž měnou je euro, si 
žádá posílení dohledu, aby se zabránilo 
přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v 
oblasti své finanční stability, na zbytek 
eurozóny.

(2) Plný soulad mezi rámcem Unie pro 
mnohostranný dohled zřízeným Smlouvou 
a možnými politickými podmínkami 
vztahujícími se k této finanční pomoci 
doprovázené pobídkami na podporu růstu
by měl být zakotven v právu Unie.
Hospodářská a finanční integrace 
členských států, jejichž měnou je euro, si 
žádá posílení dohledu, aby se zabránilo 
přenosu obtíží, kterým členský stát čelí v 
oblasti své finanční stability, na zbytek 
eurozóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Správa ekonomických záležitostí by 
měla být doplněna o správu sociálních 
záležitostí, včetně posílených opatření v 
oblasti dohledu na hospodářskými 
politikami a také o některá vhodná a 
součinná opatření v sociální oblasti, 
zaměřená na ochranu zaměstnanosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového 
dohledu by měl být přiměřený závažnosti 
vzniklých finančních obtíží a měl by 
zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, 
jež se může pohybovat od pouhé 
preventivní podpory na základě podmínek 
způsobilosti až po úplný 
makroekonomický ozdravný program 
zahrnující přísnou podmíněnost politiky.

(3) Stupeň hospodářského a rozpočtového 
dohledu by měl být přiměřený závažnosti 
vzniklých finančních obtíží a měl by 
zohlednit povahu přijaté finanční pomoci, 
jež se může pohybovat od pouhé 
preventivní podpory na základě podmínek 
způsobilosti až po úplný 
makroekonomický ozdravný program 
zahrnující přísnou podmíněnost politiky.
Jakýkoli makro-ekonomický ozdravný 
program zohlední, tam kde je to možné, 
vnitrostátní reformní program dotyčné 
členské země v souvislosti s evropskou 
strategií pro růst a zaměstnanost Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Antigoni Papadopoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je 
euro, čelí vážným finančním potížím, nebo 
je jimi ohrožen, měl by podléhat 
zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho 
urychlený návrat k normálnímu stavu a aby 
se ochránily jiné členské státy eurozóny 
před možnými negativními účinky 
v důsledku této situace. Tento zvýšený 
dohled by měl zahrnovat širší přístup k 
informacím, které jsou potřebné pro 
pečlivé sledování hospodářské, fiskální a 
finanční situace, a pravidelného podávání 

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je 
euro, čelí vážným finančním potížím, nebo 
je jimi ohrožen, měl by podléhat 
zvýšenému dohledu, aby se: a) zajistil jeho 
urychlený návrat k normálnímu stavu a aby 
se ochránily jiné členské státy eurozóny 
před možnými negativními účinky 
v důsledku této situace; b) zabránilo 
důsledkům finanční nestability, které by 
vedly ke škrtům v sociální oblasti a 
neudržitelnosti důchodových systémů; c) 
bojovalo proti sociálnímu vyloučení, 
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zpráv Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor může pro tento účel určit. 
Stejné způsoby dohledu by se měly 
vztahovat na členské státy žádající o 
preventivní pomoc z Evropského nástroje 
finanční stability (EFSF), Evropského 
mechanismu stability (ESM), 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

chudobě a nedostatečnému přístupu ke 
vzdělávacím příležitostem, zejména pokud 
jde o ty nejzranitelnější skupiny.  Tento 
zvýšený dohled by měl zahrnovat širší 
přístup k informacím, které jsou potřebné 
pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální 
a finanční situace, a pravidelného podávání 
zpráv Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor může pro tento účel určit. 
Stejné způsoby dohledu by se měly 
vztahovat na členské státy žádající o 
preventivní pomoc z Evropského nástroje 
finanční stability (EFSF), Evropského 
mechanismu stability (ESM), 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je 
euro, čelí vážným finančním potížím, nebo 
je jimi ohrožen, měl by podléhat 
zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho 
urychlený návrat k normálnímu stavu a aby 
se ochránily jiné členské státy eurozóny 
před možnými negativními účinky 
v důsledku této situace. Tento zvýšený 
dohled by měl zahrnovat širší přístup k 
informacím, které jsou potřebné pro 
pečlivé sledování hospodářské, fiskální a 
finanční situace, a pravidelného podávání
zpráv Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor může pro tento účel určit. 
Stejné způsoby dohledu by se měly 
vztahovat na členské státy žádající o 

(4) Pokud členský stát, jehož měnou je 
euro, čelí vážným finančním potížím, nebo 
je jimi ohrožen, měl by podléhat 
zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho 
urychlený návrat k normálnímu stavu a aby 
se ochránily jiné členské státy eurozóny 
před možnými negativními účinky 
v důsledku této situace. Tento zvýšený 
dohled by měl zahrnovat širší přístup k 
informacím, které jsou potřebné pro 
pečlivé sledování sociální, fiskální a 
finanční situace a situace v oblasti 
zaměstnanosti, a pro přípravu 
pravidelných zpráv Evropskému 
parlamentu, Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC), Výboru pro zaměstnanost 
(EMCO) a Výboru pro sociální ochranu 
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preventivní pomoc z Evropského nástroje 
finanční stability (EFSF), Evropského 
mechanismu stability (ESM), 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

(CPS) nebo jakémukoli podvýboru, který 
tyto výbory mohou pro tento účel určit. 
Stejné způsoby dohledu by se měly 
vztahovat na členské státy žádající o 
preventivní pomoc z Evropského nástroje 
finanční stability (EFSF), Evropského 
mechanismu stability (ESM), 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dohled nad hospodářskou a fiskální 
situací by měl být výrazně posílen u 
členských států, na něž se vztahuje 
makroekonomický ozdravný program. 
Vzhledem ke komplexní povaze tohoto 
programu by měly být jiné postupy 
hospodářského a fiskálního dohledu 
pozastaveny po dobu trvání 
makroekonomického ozdravného 
programu, aby tak nedošlo k duplicitě 
povinnosti podávat zprávy.

(5) Dohled nad hospodářskou, sociální a 
fiskální situací a situací v oblasti 
zaměstnanosti by měl být výrazně posílen 
u členských států, na něž se vztahuje 
makroekonomický ozdravný program. 
Tento program by měl zahrnovat opatření, 
jejichž společným cílem bude obnovit 
finanční stabilitu a splnit cíle strategie pro 
růst a zaměstnanost. Členské státy budou 
podávat zprávy o pokroku týkajícím se 
obou těchto aspektů.  Vzhledem ke 
komplexní povaze tohoto 
makroekonomického ozdravného
programu by měly být ostatní postupy 
hospodářského a fiskálního dohledu po 
dobu trvání makroekonomického 
ozdravného programu pozastaveny, aby 
nedocházelo ke zdvojení povinnosti 
podávat zprávy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Kinga Göncz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování 
ozdravného programu členským státem by 
rovněž zahrnovalo pozastavení plateb či 
závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 
nařízení (EU) č. XXX o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování 
ozdravného programu členským státem by 
rovněž zahrnovalo pozastavení plateb či 
závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 
nařízení (EU) č. XXX o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 

vypouští se
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a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování 
ozdravného programu členským státem by 
rovněž zahrnovalo pozastavení plateb či 
závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 
nařízení (EU) č. XXX o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

(7) Členské státy, které čelí závažným 
obtížím, pokud jde o jejich finanční 
stabilitu, nebo které jsou těmito obtížemi 
ohroženy nebo které přijímají nebo by 
mohly přijímat finanční pomoc, závisí na 
evropské solidaritě. Evropské strukturální 
fondy a Fond soudržnosti mohou výrazně 
přispět k zajištění toho, aby i v případě 
finančních omezení docházelo k 
investicím za účelem dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti růstu, 
zaměstnanosti a v sociální oblasti.  Návrh 
ozdravného programu by tedy mohla 
doprovázet žádost dotčeného členského 
státu o dočasné navýšení plateb nebo o 
vyplacení konečného zůstatku ze 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování ozdravného 
programu členským státem by rovněž 
zahrnovalo pozastavení plateb či závazků 
z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 nařízení 
(EU) č. XXX o společných ustanoveních 
ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu,
Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, jichž se týká společný strategický 
rámec, o obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1083/2006,

(7) Rozhodnutí o případu závažného a 
opakovaného nedodržování ozdravného 
programu členským státem by rovněž 
mohlo zahrnovat pozastavení plateb či 
závazků z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 
nařízení (EU) č. XXX o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006. Oproti 
tomu členské státy, které se nachází 
v obrovské hospodářské, rozpočtové a 
sociální tísni a které vyvíjejí znatelné úsilí, 
pokud jde o podporu hospodářského 
oživení a tvorbu pracovních míst, by měly  
těžit ve větší míře z evropské solidarity 
prostřednictvím zvýšených plateb z 
evropských fondů.   Tímto se jim umožní, 
aby dosáhly rozpočtové stability a 
současně podporovaly hospodářský růst, 
tvorbu pracovních míst a zachovaly 
přiměřenou úroveň sociální ochrany,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí o nedodržování ozdravného 
programu členským státem by rovněž 
zahrnovalo pozastavení plateb či závazků

(7) Rozhodnutí o nedodržování ozdravného
programu členským státem by se rovněž 
mohlo týkat závazků z fondů Unie podle 
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z fondů Unie podle čl. 21 odst. 6 nařízení 
(EU) č. XXX o společných ustanoveních 
ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, jichž se týká společný strategický 
rámec, o obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1083/2006,

čl. 21 odst. 6 nařízení (EU) č. XXX o 
společných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, jichž se 
týká společný strategický rámec, o 
obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1083/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Uplatňování tohoto nařízení je plně 
v souladu s článkem 152 SFEU 
a doporučení vydaná na základě tohoto 
nařízení zohledňují vnitrostátní postupy 
a subjekty pověřené tvorbou mezd. Bere v 
potaz na článek 28 Listiny základních 
práv Evropské unie, a není jím tudíž 
dotčeno právo vyjednávat, uzavírat 
a vymáhat kolektivní dohody a přijímat 
kolektivní opatření v souladu 
s vnitrostátním právem a praxí.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uplatňování  tohoto návrhu je 
v souladu s čl.  153 odst. 3 a článkem 152 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Rozhodnutí přijatá v souladu s tímto 
nařízením respektují zásadu subsidiarity, 
sociální dialog a pravomoci členských 
států a sociálních partnerů, pokud jde o 
tvorbu mezd a vyplácení důchodů. 
Uplatňování tohoto nařízení je v souladu s 
článkem 28 Listiny základních práv 
Evropské unie a tudíž jím není dotčeno 
právo sjednávat, uzavírat nebo provádět 
kolektivní smlouvy ani právo na kolektivní 
opatření  při patřičném zohlednění 
vnitrostátního práva a praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může rozhodnout, aby členský 
stát, v němž dochází k vážným obtížím, 
pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl 
nucen podléhat zvýšenému dohledu. 
Dotyčnému členskému státu musí být 
poskytnuta možnost vyjádřit své názory 
předem. Komise rozhodne každých šest 
měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží.

1. Komise může rozhodnout, aby členský 
stát, v němž dochází k vážným obtížím, 
pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl 
nucen podléhat zvýšenému dohledu. 
Dotyčnému členskému státu a sociálním 
partnerům musí být poskytnuta možnost 
vyjádřit své názory předem. Komise 
rozhodne každých šest měsíců, zda 
zvýšený dohled prodlouží.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Philippe De Backer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise v souladu s odstavcem 1 a 2 
zveřejňuje veškerá rozhodnutí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) sdělí jakékoli aktuální informace 
potřebné k pečlivému monitorování 
pokroku, kterého bylo dosaženo při plnění 
strategie EU pro růst a zaměstnanost, na 
základě ukazatelů vytvořených ve 
společném hodnotícím rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sdělí Evropskému parlamentu 
informace o vývoji chudoby v každém 
členském státu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Frédéric Daerden

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům informace o 
veřejných investicích při plnění cílů 
strategie Evropa 2020 v oblasti růstu, 
zaměstnanosti a v sociální oblasti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Antigoni Papadopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za žádných okolností neuplatňuje 
členský stát pod dohledem opatření 
uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 na úkor 
sociálních práv, přičemž by měl usilovat o 
posílení sociálních a genderových aspektů 
jednotného trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Antigoni Papadopoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Při uplatňování ozdravného programu 
musí členský stát pod dohledem v plně 
míře dodržovat pracovně-právní předpisy 
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a postupy, práva kolektivního zastoupení 
a vyjednávání a rovněž práva na 
kolektivní opatření, včetně práva na 
stávku.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB 
pravidelné kontrolní mise v členském státě 
pod dohledem, aby ověřila dosažený 
pokrok při provádění opatření uvedených v 
odstavci 1, 2 a 3. Svá zjištění sdělí každé 
čtvrtletí Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor může pro tento účel určit, a 
zejména posoudí, zda jsou třeba další 
opatření. Tyto kontrolní mise nahradí 
sledování na místě stanovené v čl. 10a 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

4. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB a 
Mezinárodní organizací práce (ILO)
pravidelné kontrolní mise v členském státě 
pod dohledem, aby ověřila dosažený 
pokrok při provádění opatření uvedených v 
odstavci 1, 2 a 3. Svá zjištění sdělí každé 
čtvrtletí Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC), Výboru pro zaměstnanosti 
(EMCO) a Výboru pro sociální ochranu 
(CPS)  nebo jakémukoli podvýboru, který 
tyto výbory mohou pro tento účel určit, a 
zejména posoudí, zda jsou třeba další 
opatření. Tyto kontrolní mise nahradí 
sledování na místě stanovené v čl. 10a 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 
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je třeba dalších opatření, a finanční situace 
dotyčného členského státu má významné 
nepříznivé účinky na finanční stabilitu v 
eurozóně, může Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise doporučit 
členskému státu, aby požádal o finanční 
pomoc a připravil makroekonomický 
ozdravný program. Rada může 
rozhodnout, že své doporučení zveřejní.

je třeba dalších opatření, a finanční situace 
dotyčného členského státu má významné 
nepříznivé účinky na finanční stabilitu v 
eurozóně, mohou Evropský parlament a 
Rada na návrh Komise doporučit 
členskému státu, aby požádal o finanční 
pomoc a připravil makroekonomický 
ozdravný program. Rada rozhoduje 
kvalifikovanou většinou. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 
je třeba dalších opatření, a finanční situace 
dotyčného členského státu má významné 
nepříznivé účinky na finanční stabilitu v 
eurozóně, může Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise doporučit 
členskému státu, aby požádal o finanční 
pomoc a připravil makroekonomický 
ozdravný program. Rada může 
rozhodnout, že své doporučení zveřejní.

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 
je třeba dalších opatření, a finanční, 
hospodářská a  sociální situace dotyčného 
členského státu má významné nepříznivé 
účinky na finanční a hospodářskou
stabilitu v eurozóně, může Rada 
kvalifikovanou většinou na návrh Komise 
doporučit členskému státu, aby požádal o 
finanční pomoc a připravil 
makroekonomický ozdravný program. 
Rada toto doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 
je třeba dalších opatření, a finanční situace 
dotyčného členského státu má významné 
nepříznivé účinky na finanční stabilitu v 
eurozóně, může Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise doporučit 
členskému státu, aby požádal o finanční 
pomoc a připravil makroekonomický 
ozdravný program. Rada může rozhodnout, 
že své doporučení zveřejní.

5. Pokud se na základě posouzení 
uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že 
je třeba dalších opatření, a finanční situace 
dotyčného členského státu má významné 
nepříznivé účinky na finanční stabilitu v 
eurozóně, může Rada na návrh Komise 
doporučit členskému státu, aby požádal o 
finanční pomoc a připravil 
makroekonomický ozdravný program. 
Rada může rozhodnout, že své doporučení 
zveřejní. 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Při přijímání rozhodnutí se v souladu 
s odstavcem 5  doporučení Komise 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada do 
10 dnů od jeho přijetí Komisí nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o jeho zamítnutí. 
Dotčený členský stát může požádat během 
této doby o svolání zasedání Rady , na 
němž by se o tomto rozhodnutí hlasovalo.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se doporučení podle odstavce 5 
zveřejní:

vypouští se

a) příslušný výbor Evropského 
parlamentu může vyzvat zástupce 
dotyčného členského státu k účasti na 
výměně názorů;
b) parlament dotyčného členského státu 
může vyzvat zástupce Komise k účasti na 
výměně názorů.

Or. en

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně 
důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní 
článek.

Pozměňovací návrh 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se doporučení podle odstavce 5 
zveřejní:

6. Pokud je uděleno doporučení podle 
odstavce 5:

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se doporučení podle odstavce 5 6. Pokud je uděleno doporučení podle 
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zveřejní: odstavce 5:

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušný výbor Evropského parlamentu 
může vyzvat zástupce dotyčného členského 
státu k účasti na výměně názorů;

a) příslušné výbory Evropského 
parlamentu mohou vyzvat zástupce 
dotyčného členského státu k účasti na 
výměně názorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 a
Udržitelný program pro oživení

1. Členský stát podléhající zvýšenému 
dohledu přijme v úzké spolupráci s Komisí 
udržitelný program pro oživení zaměřený 
na zajištění udržitelnosti veřejných 
financí a na hospodářské oživení.
2. Udržitelný program pro oživení stanoví 
víceleté cíle týkající se veřejných investic 
a sociálních výdajů zaměřených na 
zachování podmínek pro dosažení cílů 
strategie EU pro růst a zaměstnanost. 
Udržitelný program pro oživení 
s přihlédnutím ke strukturálním 



AM\893501CS.doc 23/39 PE483.682v01-00

CS

nedostatkům zahrne konkrétní prioritní 
programy a projekty, které se budou 
provádět s cílem stabilizovat celkovou 
poptávku.
3. Udržitelný program pro oživení zahrne 
veškeré akce, které se plánují s cílem 
mobilizovat zdroje EU související s těmito 
nástroji:
– Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci,
– strukturální fondy,
– projektové dluhopisy EU, 
– rámcový program Horizont 2020,
4. Udržitelný program pro oživení bude 
přílohou k dokumentům, které budou 
předány Komisi v souladu s čl. 3 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, který hodlá získat finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, EFSF, ESM, Mezinárodního 
měnového fondu (MMF) nebo jiné 
instituce mimo rámec Unie, o svém záměru 
neprodleně informuje Radu, Komisi a 
ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) 
nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může 
pro tento účel určit, plánovanou žádost 
projedná poté, co obdrží od Komise 
posouzení.

Členský stát, který hodlá získat finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, EFSF, ESM, Mezinárodního 
měnového fondu (MMF) nebo jiné 
instituce mimo rámec Unie, o svém záměru 
neprodleně informuje Evropský parlament,
Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a 
finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli 
podvýbor, který výbor může pro tento účel 
určit, plánovanou žádost projedná poté, co 
obdrží od Komise posouzení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF 
nebo ESM, připraví Komise – ve 
spolupráci s ECB a pokud je to možné, s 
MMF – analýzu udržitelnosti schodku 
veřejného dluhu dotyčného členského 
státu, včetně schopnosti členského státu 
splatit plánovanou finanční pomoc, a předá 
tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor pro tento účel může určit.

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF 
nebo ESM, připraví Komise – ve 
spolupráci s ECB a pokud je to možné, s 
MMF – analýzu střednědobé a dlouhodobé 
udržitelnosti schodku veřejného dluhu 
dotyčného členského státu, včetně 
schopnosti členského státu splatit 
plánovanou finanční pomoc, a předá tuto 
analýzu Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor pro tento účel může určit.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF 
nebo ESM, připraví Komise – ve 
spolupráci s ECB a pokud je to možné, s 
MMF – analýzu udržitelnosti schodku 
veřejného dluhu dotyčného členského 
státu, včetně schopnosti členského státu 
splatit plánovanou finanční pomoc, a předá 
tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu 
výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, 
který výbor pro tento účel může určit.

Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF 
nebo ESM, připraví Komise – ve 
spolupráci s ECB a pokud je to možné, s 
MMF – analýzu udržitelnosti schodku 
veřejného dluhu dotyčného členského 
státu, včetně schopnosti členského státu 
splatit plánovanou finanční pomoc a 
zároveň plnit své cíle, pokud jde o růst a 
úrovně chudoby Unie a strategii v oblasti 
zaměstnanosti, a předá tuto analýzu 
Hospodářskému a finančnímu výboru 
(EFC), EMCO a CPS nebo jakémukoli 
podvýboru, který tyto výbory pro tento účel 
mohou určit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Frédéric Daerden

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému 
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské, sociální, finanční 
situace a situace v oblasti zaměstnanosti a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Aniž je dotčen článek 
9 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
cíle strategie Evropa 2020 v oblasti růstu, 
zaměstnanosti a sociální cíle, tento návrh 
ozdravného programu náležitě zohlední 
stávající doporučení určená dotyčnému 
členskému státu podle článků 121, 126 
a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto 
státu pro dodržování uvedených 
doporučení, a zaměří se na rozšíření, 
posílení a prohloubení požadovaných 
opatření politiky. Návrh adaptačního 
programu může proto doprovázet žádost 
dotyčného členského státu o dočasné 
navýšení plateb nebo o vyplacení 
konečného zůstatku ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému 
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
a s Mezinárodní organizací práce (MOP) 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské, finanční a sociální
situace a obnovení jeho úplné finanční 
soběstačnosti na finančních trzích. Návrh 
ozdravného programu bude plně v souladu 
s článkem 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a se stávajícími 
doporučeními určenými dotyčnému
členskému státu podle článků 121, 126, 
136 či 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto 
státu k dodržování uvedených doporučení, 
a zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných politických 
opatření. Členské státy zahrnou do svých 
makro-ekonomických ozdravných 
programů aktuální a podrobný popis 
plánovaných víceletých výdajových cílů, 
které přímo souvisejí s dosažením cílů 
stanovených ve strategii EU pro růst a 
zaměstnanost, včetně veřejných investic. 
Výše uvedený podrobný popis řádně 
vysvětlí rozdíly mezi plánovanými výdaji a 
nejnovějšími stabilizačními programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
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států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské, sociální a finanční 
situace a obnovení jeho úplné finanční 
soběstačnosti na finančních trzích. 
Jakýkoli ozdravný program musí být 
stanoven v reálné časové linii 
(střednědobé a dlouhodobé) 
s přihlédnutím k tomu, že ozdravné 
programy nesmí být příliš prudké ani 
rychlé, neboť jinak naruší hospodářské 
oživení a oživení v oblasti zaměstnanosti, 
a tím dokonce zhorší ekonomický a 
sociální dopad krize.  Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému 
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému 

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM nebo o tuto 
pomoc žádá, vypracuje po dohodě s 
Komisí a ve spolupráci s ECB předlohu 
ozdravného programu zaměřeného na 
opětovné nastolení zdravé a udržitelné 
hospodářské a finanční situace a obnovení 
jeho úplné finanční soběstačnosti na 
finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
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státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

doporučení určená dotyčnému členskému 
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky. Jakýkoli makro-ekonomický 
ozdravný program zohlední, tam kde je to 
možné, vnitrostátní reformní program 
dotyčné členské země v souvislosti 
s evropskou strategií pro růst 
a zaměstnanost Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace a 
obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti 
na finančních trzích. Návrh ozdravného 
programu náležitě zohlední stávající 
doporučení určená dotyčnému členskému 
státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 
Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro 
dodržování uvedených doporučení, a 
zaměří se na rozšíření, posílení a 
prohloubení požadovaných opatření 
politiky.

1. Členský stát, který přijímá finanční 
pomoc z jednoho nebo několika jiných 
států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje 
po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB 
předlohu ozdravného programu 
zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a 
udržitelné hospodářské a finanční situace 
podporující zaměstnanost a obnovení jeho 
úplné finanční soběstačnosti na finančních 
trzích. Návrh ozdravného programu 
náležitě zohlední stávající doporučení 
určená dotyčnému členskému státu podle 
článků 121, 126 a/nebo 148 Smlouvy, 
jakož i kroky tohoto státu pro dodržování 
uvedených doporučení, a zaměří se na 
rozšíření, posílení a prohloubení 
požadovaných opatření politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členský stát provádějící makro-
ekonomický ozdravný program v úzké 
spolupráci s Komisí přijme udržitelný 
program pro oživení stanovící víceleté cíle 
týkající se veřejných investic a sociálních 
výdajů, zaměřený na zachování podmínek 
pro dosažení cílů strategie EU pro růst a 
zaměstnanost.
Udržitelný program pro oživení určí a 
vybere určitý počet konkrétních 
prioritních programů a projektů 
zaměřených na stabilizaci celkové 
poptávky a podporujících udržitelný růst, 
které řeší strukturální nedostatky 
členského státu.
Udržitelný program pro oživení stanoví 
také konkrétní plány, které soustředí a 
mobilizují finanční zdroje včetně půjček 
EIB a finančních nástrojů EU.
Zpráva o udržitelném programu pro 
oživení bude zahrnuta do ozdravných 
programů a každoročně aktualizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada na návrh Komise kvalifikovanou 
většinou ozdravný program schválí.

2. Rada na návrh Komise ozdravný 
program schválí. Doporučení Komise se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada do 
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10 dnů od jeho přijetí Komisí nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o jeho zamítnutí. 
Dotyčný členský stát může požádat 
o svolání zasedání Rady během této doby, 
na němž se má o tomto rozhodnutí 
hlasovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada na návrh Komise kvalifikovanou 
většinou ozdravný program schválí.

2. Evropský parlament a Rada na návrh 
Komise ozdravný program schválí. Rada 
rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise ve spolupráci s ECB sleduje 
dosažený pokrok při provádění ozdravného 
programu a informuje každé tři měsíce 
Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo 
jakýkoli podvýbor, který výbor může pro 
tento účel určit. Dotyčný členský stát 
poskytne Komisi plnou součinnost. 
Zejména Komisi poskytne veškeré 
informace, které Komise pokládá za 
nezbytné pro sledování programu. Použije 
se čl. 3 odst. 3.

3. Komise ve spolupráci s ECB a MOP 
sleduje dosažený pokrok při provádění 
ozdravného programu a informuje každé tři 
měsíce Hospodářský a finanční výbor 
(EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor 
může pro tento účel určit, a také Evropský 
parlament a parlament dotyčného 
členského státu. Dotyčný členský stát
poskytne Komisi plnou součinnost. 
Zejména Komisi poskytne veškeré 
informace, které Komise pokládá za 
nezbytné pro sledování programu. Použije 
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se čl. 3 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá 
s dotčeným členským státem změny, které
může být třeba v jeho ozdravném 
programu provést. Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise rozhodne o 
každé změně, kterou je nutno v ozdravném 
programu provést.

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá 
s dotčeným členským státem změny, které 
může být třeba v jeho ozdravném 
programu provést. Rada na návrh Komise 
rozhodne o každé změně, kterou je nutno 
v ozdravném programu provést. Při 
přijímání tohoto rozhodnutí se doporučení 
Komise považuje za Radou přijaté, pokud 
Rada do 10 dnů od jeho přijetí Komisí 
nerozhodne kvalifikovanou většinou 
o jeho zamítnutí. Dotčený členský stát 
může požádat o svolání zasedání Rady 
během této doby, na němž se má o tomto 
rozhodnutí hlasovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá 
s dotčeným členským státem změny, které 
může být třeba v jeho ozdravném 
programu provést. Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise rozhodne o 
každé změně, kterou je nutno v ozdravném 
programu provést.

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá 
s dotčeným členským státem změny, které 
může být třeba v jeho ozdravném 
programu provést. Evropský parlament a 
Rada na návrh Komise rozhodnou o každé 
změně, kterou je nutno v ozdravném 
programu provést. Rada rozhoduje 
kvalifikovanou většinou.
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Pozměňovací návrh 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá 
s dotčeným členským státem změny, které 
může být třeba v jeho ozdravném 
programu provést. Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise rozhodne o 
každé změně, kterou je nutno v ozdravném 
programu provést.

4. Komise ve spolupráci s ECB a MOP 
přezkoumá s dotčeným členským státem 
změny, které může být třeba v jeho 
ozdravném programu provést. Rada 
kvalifikovanou většinou na návrh Komise 
rozhodne o každé změně, kterou je nutno 
v ozdravném programu provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud ze sledování uvedeného v 
odstavci 3 vyplývají významné odchylky 
od makroekonomického ozdravného 
programu, může Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise rozhodnout, že 
dotyčný členský stát neplní požadavky 
politiky obsažené v ozdravném programu.

5. Pokud ze sledování uvedeného v 
odstavci 3 vyplývají významné odchylky 
od makroekonomického ozdravného 
programu, může Rada na návrh Komise 
rozhodnout, že dotyčný členský stát neplní 
požadavky politiky obsažené v ozdravném 
programu. Při přijímání tohoto rozhodnutí 
se doporučení Komise považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada do 10 dnů od jeho 
přijetí Komisí nerozhodne kvalifikovanou 
většinou o jeho zamítnutí. Dotčený 
členský stát může požádat o svolání 
zasedání Rady během této doby, na němž 
se má o tomto rozhodnutí hlasovat.



AM\893501CS.doc 33/39 PE483.682v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud ze sledování uvedeného v 
odstavci 3 vyplývají významné odchylky 
od makroekonomického ozdravného 
programu, může Rada kvalifikovanou 
většinou na návrh Komise rozhodnout, že 
dotyčný členský stát neplní požadavky 
politiky obsažené v ozdravném programu.

5. Pokud ze sledování uvedeného v 
odstavci 3 vyplývají významné odchylky 
od makroekonomického ozdravného 
programu, mohou Evropský parlament a 
Rada na návrh Komise rozhodnout, že 
dotyčný členský stát neplní požadavky 
politiky obsažené v ozdravném programu. 
Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu může vyzvat zástupce 
dotyčného členského státu k účasti na 
výměně názorů o dosaženém pokroku při 
provádění ozdravného programu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně 
důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní 
článek.
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Pozměňovací návrh 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušný výbor Evropského parlamentu 
může vyzvat zástupce dotyčného členského 
státu k účasti na výměně názorů o 
dosaženém pokroku při provádění 
ozdravného programu.

7. Příslušné výbory Evropského 
parlamentu mohou vyzvat zástupce 
dotyčného členského státu k účasti na 
výměně názorů o dosaženém pokroku při 
provádění ozdravného programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Parlament dotyčného členského státu 
může vyzvat zástupce Komise k účasti na 
výměně názorů o dosaženém pokroku při 
provádění ozdravného programu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato výměna názorů by měla být součástí širšího „hospodářského dialogu“, který je nesmírně 
důležitý. Je proto vhodnější věnovat „hospodářskému dialogu“ v tomto nařízení zvláštní 
článek.

Pozměňovací návrh 84
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 a
Hospodářský dialog

1. V zájmu posílení 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, Komise a případně 
předsedu Evropské rady nebo předsedu 
euroskupiny, aby se dostavili do výboru 
a projednali doporučení a rozhodnutí 
přijatá podle tohoto nařízení.
2. Příslušný výbor Evropského 
parlamentu může dát příležitost 
členskému státu, na nějž se doporučení 
nebo rozhodnutí Rady podle tohoto 
nařízení vztahuje, aby se výměny názorů 
zúčastnil.
3. Zástupci Komise mohou být pozváni, 
aby se zúčastnili výměny názorů 
s parlamentem členského státu, na nějž se 
doporučení nebo rozhodnutí Rady podle 
tohoto nařízení vztahuje.
4. Rada a Komise pravidelně informují 
Evropský parlament o výsledcích použití 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soulad s evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik

vypouští se
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Sledování podle čl. 6 odst. 3 tohoto 
nařízení se považuje za náhradu 
monitorování a hodnocení evropského 
semestru pro koordinaci hospodářské 
politiky podle článku 2a nařízení (ES) č. 
1466/97 o posílení dohledu nad stavy 
rozpočtů a o posílení koordinace 
hospodářských politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Soulad s článkem 28 Listiny základních 

práv Evropské unie a právo na práci
Toto nařízení zohledňuje článek 28 
Listiny základních práv Evropské unie, 
a není jím tudíž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat nebo vymáhat kolektivní smlouvy 
ani právo na kolektivní opatření v souladu 
s vnitrostátním právem a praxí. Tímto 
nařízením také není dotčeno právo na 
práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Soulad s právem na vyjednávání a na 

protestní akce
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V souladu s právem Unie 
a s vnitrostátními právními předpisy 
a postupy nezasahují makroekonomické 
adaptační programy v rámci tohoto 
nařízení do práva pracovníků 
a zaměstnavatelů nebo jejich příslušných 
orgánů sjednávat a podepisovat kolektivní 
smlouvy na odpovídající úrovni a hájit 
tyto smlouvy při přijímání kolektivních 
opatření, a to včetně stávky.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Soulad s cíli Unie v oblasti růstu 

a zaměstnanosti
Provádění makroekonomických 
adaptačních programů v rámci tohoto 
nařízení nesmí členskému státu umožnit, 
aby nedodržoval své závazky, pokud jde o 
růst Unie a strategii v oblasti 
zaměstnanosti, ani aby Unie 
nerespektovala nebo aby stát zanedbával 
svou obecnou povinnost v souladu 
s článkem 9 Smlouvy o fungování 
Evropské unie podporovat vysokou 
úroveň zaměstnanosti, zaručovat 
přiměřenou sociální ochranu a bojovat 
proti sociálnímu vyloučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po ukončení programu členský stát 
podléhá dohledu, dokud se nesplatí 
nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z 
jednoho nebo několika jiných členských 
států, EFSM, EFSF nebo ESM. Rada 
kvalifikovanou většinou může na návrh 
Komise prodloužit dobu trvání dohledu po 
ukončení programu.

1. Po ukončení programu členský stát 
podléhá dohledu, dokud se nesplatí 
nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z 
jednoho nebo několika jiných členských 
států, EFSM, EFSF nebo ESM. Rada může 
na návrh Komise prodloužit dobu trvání 
dohledu po ukončení programu. Při 
přijímání tohoto rozhodnutí se doporučení 
Komise považuje za Radou přijaté, pokud 
Rada do 10 dnů od jeho přijetí Komisí 
nerozhodne kvalifikovanou většinou 
o jeho zamítnutí. Dotčený členský stát 
může požádat o svolání zasedání Rady 
během této doby, na němž se má o tomto 
rozhodnutí hlasovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB 
pravidelné kontrolní mise v členském státě 
podléhajícím dohledu po ukončení 
programu, aby posoudila jeho 
hospodářskou, fiskální a finanční situaci. 
Svá zjištění sdělí každé pololetí 
Hospodářskému a finančnímu výboru 
(EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který 
výbor může pro tento účel určit, a zejména 
posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.

3. Komise uskuteční ve spolupráci s ECB a 
MOP pravidelné kontrolní mise v 
členském státě podléhajícím dohledu po 
ukončení programu, aby posoudila jeho 
hospodářskou, fiskální a finanční situaci. 
Svá zjištění sdělí každé pololetí 
Hospodářskému a finančnímu výboru 
(EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který 
výbor může pro tento účel určit, a zejména 
posoudí, zda jsou třeba nápravná opatření.
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Pozměňovací návrh 91
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rada může kvalifikovanou většinou na 
návrh Komise doporučit členskému státu 
podléhajícímu dohledu po ukončení 
programu, aby přijal nápravná opatření.

4. Rada může na návrh Komise doporučit 
členskému státu podléhajícímu dohledu po 
ukončení programu, aby přijal nápravná 
opatření. Při přijímání tohoto rozhodnutí 
se doporučení Komise považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada do 10 dnů od jeho 
přijetí Komisí nerozhodne kvalifikovanou 
většinou o jeho zamítnutí. Dotčený 
členský stát může požádat o svolání 
zasedání Rady během této doby, na němž 
se má o tomto rozhodnutí hlasovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve věci opatření podle čl. 2 odst.1, článku 
3, čl. 6 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 4 hlasují v 
Radě pouze členové Rady zastupující 
členské státy, jejichž měnou je euro, a 
Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady 
zastupujícího členský stát, jehož se věc 
týká.

Ve věci opatření podle tohoto nařízení
hlasují v Radě pouze členové Rady 
zastupující členské státy, jejichž měnou je 
euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena 
Rady zastupujícího členský stát, jehož se 
věc týká.

Or. en


