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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Postupy pro rozpočtový a hospodářský dohled nad členskými státy, které Unie a eurozóna 
vytvořily, aby mohly čelit hospodářské a finanční krizi, jež začala v roce 2008, musí být 
přijaty s širší vizí hospodářských a sociálních problémů, které tato krize vyvolala.

Zhoršení celosvětové finanční situace vedlo k výraznému zpomalení růstu Unie a k závažným 
rozpočtovým obtížím členských států. Jedním z řešení těchto obtíží je koordinace 
hospodářských a sociálních politik mezi členskými státy, je však třeba, aby tato koordinace 
respektovala několik zásad:

- nemůže se zaměřovat pouze na rozpočtovou situaci států a musí zohledňovat investice do 
trhu práce a zlepšování sociální situace; je třeba pozitivně hodnotit veřejné investice do 
vzdělávání nebo výzkumu, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost státu, nebo do 
účinného systému sociální ochrany a minimálních sociálních norem, které umožní bojovat 
proti chudobě a zachovat vnitřní spotřebu, a lépe tak odolávat krizím.

- koordinace musí být vždy v souladu s demokratickými zásadami Unie; Evropský 
parlament i vnitrostátní parlamenty složené z volených představitelů musí být plně 
a pravidelně informovány, stejně jako Komise a Rada;

- nesmí odporovat vnitrostátním a evropským zásadám sociálního dialogu; strukturální 
reformy a reformy trhu práce doporučované členským státům nesmějí zpochybnit základní 
práva na kolektivní vyjednávání a na stávku;

- musí zohlednit všechny cíle a základní texty Unie; opatření usilující o dosažení cílů 
strategie EU 2020 v oblasti zaměstnanosti nebo boje proti chudobě a dodržování 
horizontální sociální doložky Smlouvy o fungování Evropské unie se podílejí na 
hospodářské obnově Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(1) Bezprecedentní celosvětová krize 
a zpomalení hospodářské činnosti, které
v uplynulých třech letech zasáhly svět, 
vážně poškodily hospodářský růst 
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zhoršení schodku veřejných financí 
a zadlužení členských států, což vede řadu 
těchto států k tomu, aby hledaly finanční 
pomoc mimo rámec Unie.

a finanční stabilitu a vyvolaly podstatné 
zhoršení finančních, hospodářských 
a sociálních podmínek i schodku 
veřejných financí a zadlužení členských 
států, což vede řadu těchto států k tomu, 
aby hledaly finanční pomoc mimo rámec 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Přes některé pozitivní náznaky 
oživení v roce 2009 bylo zvýšení 
zaměstnanosti příliš slabé na to, aby trvale 
snížilo vysokou míru nezaměstnanosti. 
Průměrné období nezaměstnanosti se 
prodloužilo a nezaměstnanost mladých 
lidí se v mnoha členských státech zvýšila. 
Na podzim 2011 Komise výrazně 
přehodnotila svůj odhad hospodářského 
růstu na rok 2012 směrem dolů, když jej 
snížila o 1,25 bodu na 0,5 % v Unii 
a v eurozóně. V roce 2012 se tedy očekává 
zastavení nárůstu počtu pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Zatímco byla přijata opatření 
k vyvážení negativních dopadů finanční 
krize, je silně pociťován dopad této krize 
na reálnou ekonomiku, trh práce a životní 
podmínky občanů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V souladu s článkem 9 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přihlíží Unie 
při přípravě a provádění svých politik 
a opatření k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
se zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení 
i vysokou úrovní všeobecného 
a odborného vzdělávání a ochrany 
lidského zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
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. fr
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Pozměňovací návrh 6
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 preventivní pomoc z Evropského nástroje 
finanční stability (EFSF), Evropského 
mechanismu stability (ESM), 
Mezinárodního měnového fondu (MMF) 
nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

(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, sociální, 
fiskální a finanční situace a situace 
v oblasti zaměstnanosti, a pro přípravu 
pravidelných zpráv Hospodářskému 
a finančnímu výboru (EFC), Výboru pro 
zaměstnanost (EMCO) a Výboru pro 
sociální ochranu (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. fr

Pozměňovací návrh 7
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 

(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. 
Vzhledem ke komplexní povaze tohoto 
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hospodářského a fiskálního dohledu 
pozastaveny po dobu trvání 
makroekonomického ozdravného 
programu, aby tak nedošlo k duplicitě 
povinnosti podávat zprávy.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Měla být stanovena pravidla, aby se 
posílil dialog mezi orgány Unie, zejména 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí, 
a zajistila větší transparentnost a 
odpovědnost.

(6) Měla by být stanovena pravidla, aby se 
posílil dialog mezi orgány Unie, zejména 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí, 
jakož i dialog mezi orgány Unie a 
sociálními partnery, a zajistila větší 
transparentnost a odpovědnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
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 

(7) Členské státy, ve kterých dochází 
k 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, že 
i v případě finančních omezení bude 
docházet k investicím za účelem dosažení 
cílů Unie v oblasti růstu a strategie 
zaměstnanosti. Návrh adaptačního 
programu by tedy mohla doprovázet 
žádost dotčeného členského státu 
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sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006,

o dočasné navýšení plateb nebo o 
vyplacení konečného zůstatku ze 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uplatňování tohoto nařízení je 
v souladu s čl. 153 odst. 3 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí Komisi, ECB a Evropskému 
orgánu pro bankovnictví (EBA) v 
požadované četnosti členěné informace o 
finanční situaci finančních institucí, které 
jsou pod dohledem vnitrostátních orgánů 
dohledu;

a) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi, 
ECB a Evropskému orgánu pro 
bankovnictví (EBA) v požadované četnosti 
členěné informace o finanční situaci 
finančních institucí, které jsou pod 
dohledem vnitrostátních orgánů dohledu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům členěné 
informace o situaci v oblasti 
zaměstnanosti a o sociální situaci, 
zejména pokud jde o nejnovější rozvoj 
trhu práce a rozdělení příjmů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) sdělí Evropskému parlamentu, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům informace 
o veřejných investicích zaměřených 
na dodržování cílů týkajících se růstu 
Unie a strategie v oblasti zaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
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 
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 



PE480.648v01-00 10/15 PA\890107CS.doc

CS

sledování na místě stanovené v čl. 10a 
odst. 2 nařízení (ES) č. 1467/97.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
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, hospodářskou a 
sociální 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
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) 12. příslušný výbor Evropského 
parlamentu může vyzvat zástupce 
dotyčného členského státu a sociální 
partnery k účasti na výměně názorů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17
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 Radu, Komisi 
a ECB. Hospodářský a finanční výbor 
(EFC), EMCO a CPS, nebo jakýkoli 
podvýbor, který tyto výbory mohou pro 
tento účel určit, plánovanou žádost 
projednají poté, co obdrží od Komise 
posouzení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
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 
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. fr
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Pozměňovací návrh 19
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
a 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, cíle Unie 
v oblasti růstu a strategie pro oblast 
zaměstnanosti, 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 by 
tedy mohla doprovázet žádost dotčeného 
členského státu o dočasné navýšení plateb 
nebo o vyplacení konečného zůstatku ze 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
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 

3. 3. Komise ve spolupráci s ECB sleduje 
dosažený pokrok při provádění ozdravného 
programu a informuje každé tři měsíce 
Hospodářský a finanční výbor (EFC), 
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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.

EMCO a CPS nebo jakýkoli podvýbor, 
který tyto výbory mohou 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
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. Příslušný výbor Evropského parlamentu 
může vyzvat zástupce dotyčného členského 
státu a sociální partnery k účasti na 
výměně názorů o dosaženém pokroku při 
provádění ozdravného programu a o jeho 
důsledcích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
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.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
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 nerespektoval 
nebo zanedbával svou obecnou povinnost 
prosazovat vysokou úroveň zaměstnanosti, 
zajišťovat odpovídající sociální ochranu 
a bojovat proti sociálnímu vyloučení 
v souladu s článkem 9 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Soulad s právem na vyjednávání a na 

společný postup
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 přijímat 
v případě sociálních konfliktů kolektivní 
opatření s cílem hájit své zájmy, a to 
včetně stávky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25
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. 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), EMCO a CPS nebo jakémukoli 
podvýboru, který tyto výbory mohou pro 
tento účel určit, a zejména posoudí, zda 
jsou třeba nápravná opatření.

Or. fr


