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* Postup konzultací
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...]. [...].



PR\1003848CS.doc 3/17 PE519.577v01-00

CS



PE519.577v01-00 4/17 PR\1003848CS.doc

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................17



PR\1003848CS.doc 5/17 PE519.577v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o posílení spolupráce mezi 
veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0430),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 149 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0177/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na neformálním zasedání došli 
ministři zasedající v Radě EPSCO k 
názoru, že intenzivnější a cílenější 
spolupráce mezi VSZ povede k lepšímu 
sdílení osvědčených postupů, a požádala o
podrobný návrh iniciativy pro „učení na 
základě srovnání“.

(5) Intenzivnější a cílenější spolupráce 
mezi VSZ povede k lepšímu sdílení 
osvědčených postupů a mělo by se 
požadovat, aby byl vypracován podrobný 
návrh iniciativy pro „učení na základě 
srovnání“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto 
rozhodnutí by měla pracovat v úzké 
spolupráci s výborem EMCO podle článku 
150 SFEU a přispívat k jeho práci 
poskytováním věcných poznatků a zpráv o 
provádění politik. Příspěvky sítě VSZ
Radě budou dodávány prostřednictvím 
EMCO. Zejména kombinace poznatků sítě 
VSZ ohledně aspektů provádění politik 
zaměstnanosti a komparativní analýzy VSZ 
může posloužit tvůrcům politik na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při 
posuzování a navrhování politik 
zaměstnanosti.

(6) Síť VSZ vytvořená podle tohoto 
rozhodnutí by měla pracovat v úzké 
spolupráci s výborem EMCO podle článku 
150 SFEU, zejména pokud jde o jejich 
sekretariáty, a přispívat k jeho práci 
poskytováním věcných poznatků a zpráv o 
provádění politik. Příspěvky sítě VSZ 
budou v původním stavu dodávány 
prostřednictvím EMCO Evropskému 
parlamentu a Radě, případně doplněné o 
komentáře. Zejména kombinace poznatků 
sítě VSZ ohledně aspektů provádění politik 
zaměstnanosti a komparativní analýzy VSZ 
může posloužit tvůrcům politik na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU při 
posuzování a navrhování politik 
zaměstnanosti. Výbor EMCO také síť VSZ 
informuje o své činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Procesy veřejných politik se skládají 
z přípravné fáze a z fáze provádění. 
V tomto rámci by měly mít Evropský 
parlament a Rada jako koneční 
spolutvůrci právních předpisů přehled o 
obou fázích. Zatímco výbor EMCO má 
působnost v přípravné fázi, síť VSE by se 
měla věnovat fázi, kdy jsou veřejné 
politiky zaměstnanosti již prováděny. 
Zásadní v tomto kontextu je vzájemná 
výměna informací mezi výborem EMCO a 
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sítí VSE. I když by měl mít výbor EMCO 
možnost formulovat komentáře 
k příspěvkům sítě, nemělo by být 
povoleno, aby je pozměňoval. Stejně tak 
by výbor EMCO neměl mít k dispozici 
mechanismus, který by mu umožnil 
schvalování výročních zpráv či ročních 
pracovních programů. Sekretariáty obou 
těchto orgánů by však měly úzce 
spolupracovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k různorodosti modelů 
VSZ, úkolů a forem poskytování služeb je 
na každém členském státu, aby navrhnul 
jednoho z vedoucích pracovníků veřejných 
služeb zaměstnanosti do funkce člena 
správní rady sítě VSZ. Tento člen by měl
případně ve správní radě zastupovat ostatní 
veřejné služby zaměstnanosti daného 
členského státu. Jmenovaní členové by 
měli mít pravomoc přijímat rozhodnutí 
jménem organizací, které je vyslaly. 
Činnosti sítě by měly být otevřeny všem 
úrovním účasti, aby se zajistilo, že do její 
práce budou zapojeny všechny VSZ.

(10) Vzhledem k různorodosti modelů 
VSZ, úkolů a forem poskytování služeb je 
na každém členském státu, aby z vedoucích 
pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti 
navrhnul jednoho pracovníka do funkce 
člena správní rady sítě VSZ a jednoho 
nebo více náhradníků. Tento člen nebo 
tito náhradníci by měli případně ve 
správní radě zastupovat ostatní veřejné 
služby zaměstnanosti daného členského 
státu. Jmenovaní členové by měli mít 
pravomoc přijímat rozhodnutí jménem 
organizací, které je vyslaly. Činnosti sítě 
by měly být otevřeny všem úrovním účasti, 
aby se zajistilo, že do její práce budou 
zapojeny všechny VSZ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Dne 16. ledna 2013 přijal Evropský 
parlament usnesení o zřízení záruky pro 
mladé lidi, které by se mělo při 
sestavování zcela nového legislativního 
textu s dopadem na trh práce vzít v potaz.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení sítě Předmět

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Definice

Pro účely této směrnice se použije tato 
definice: „učením na základě srovnání“ 
se rozumí vytvoření systematického a 
integrovaného spojení mezi 
porovnávacími činnostmi a vzájemným 
učením, tedy identifikace dobrých 
výsledků v klíčových odvětvích činnosti 
cestou srovnání založeného na 
ukazatelích, identifikace osvědčených 
postupů a sdílení zkušeností a 
nejosvědčenějších postupů cestou učení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na období od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020 se zřizuje celoevropská 
síť veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) 
(dále jen „síť“). Síť bude vyvíjet iniciativy 
podle článku 3.

Na období od prvního dne po zveřejnění 
tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie do 31. prosince 2020 se 
zřizuje celoevropská síť veřejných služeb 
zaměstnanosti (VSZ) (dále jen „síť“). Síť 
bude vyvíjet iniciativy podle článku 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) sociální partneři;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vnitrostátní orgány inspekce práce.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provádění strategie Evropa 2020 pro 
zaměstnanost a inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění a dosažení jejích 
hlavních cílů zejména v oblasti 
zaměstnanosti;

a) provádění politik Unie včetně strategie 
Evropa 2020 pro zaměstnanost a 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a dosažení jejích hlavních cílů 
zejména v oblasti zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) boji s nezaměstnaností mládeže, a to 
tím, že se zajistí, že všichni mladí občané 
Unie a osoby do 25 let věku, které na jejím 
území legálně pobývají, jakož i čerství 
absolventi vysokých škol do 30 let věku, 
obdrží do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání 
či ukončení klasického vzdělávání 
nabídku zaměstnání, další odborné 
přípravy či kvalitní učňovské přípravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) podpoře trvale udržitelné 
zaměstnanosti;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tomu, aby dovednosti odpovídaly 
potřebám zaměstnanců a zaměstnavatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) větší geografické a pracovní mobilitě; d) větší geografické a pracovní mobilitě 
bez nekalé soutěže mezi pracovníky, 
v souladu s právními předpisy Unie v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro srovnávání veřejných služeb 
zaměstnanosti na základě získaných 
poznatků za použití kvantitativních 
a kvalitativních ukazatelů pro hodnocení 
výkonnosti VSZ a shromažďovat poznatky 
za účelem vytvoření vhodného nástroje 
vzájemného učení. Sdílením údajů, znalostí 

a) Vytvářet a provádět celoevropské 
systémy pro učení na základě srovnání v 
oblasti veřejných služeb zaměstnanosti na 
základě získaných poznatků za použití 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
pro hodnocení výkonnosti VSZ a 
shromažďovat poznatky za účelem 
vytvoření vhodného nástroje vzájemného 
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a postupů se síť také bude aktivně podílet 
na provádění těchto iniciativ.

učení. Sdílením údajů, znalostí a postupů 
se síť také bude aktivně podílet na 
provádění těchto iniciativ.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Na žádost Rady nebo Komise či 
z vlastní iniciativy připravovat zprávy 
v oblasti zaměstnanosti.

d) Na žádost Evropského parlamentu,
Rady nebo Komise či z vlastní iniciativy 
připravovat zprávy v oblasti zaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Vyhodnocovat dopad provádění 
právních předpisů v oblasti mobility 
pracovníků v Unii na trhy práce 
členských států. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Síť spolupracuje se zúčastněnými stranami 
na trhu práce včetně dalších poskytovatelů 
služeb zaměstnanosti tak, že je přizve 
k příslušným činnostem a na příslušná 
jednání sítě a že s nimi sdílí informace a 
údaje.

Síť spolupracuje se zúčastněnými stranami 
na trhu práce včetně dalších poskytovatelů 
služeb zaměstnanosti, mezi něž patří 
agentury zprostředkovávající dočasnou 
práci, soukromé služby zaměstnanosti, 
nevládní organizace, jejichž činnost 
souvisí se zaměstnaností, evropská síť 
politik v oblasti celoživotního poradenství 
a případně též místní orgány veřejné 
správy, a to tak, že je přizve k příslušným 
činnostem a na příslušná jednání sítě a že 
s nimi sdílí informace a údaje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídícím orgánem sítě je správní rada, do 
které každý členský stát navrhuje jednoho 
z vedoucích pracovníků veřejných služeb 
zaměstnanosti jako člena a jednoho jako 
náhradníka. Člena a náhradníka do 
správní rady jmenuje Komise. Náhradníci 
v případě potřeby zastupují členy správní 
rady.

Řídícím orgánem sítě je správní rada, do 
které každý členský stát navrhuje jednoho 
z vedoucích pracovníků veřejných služeb 
zaměstnanosti jako člena a jednoho nebo 
několik takových pracovníků jako 
náhradníky, přičemž zohledňuje míru 
centralizace kompetencí v oblasti politik 
zaměstnanosti v daném členském státě.
Člena a náhradníka do správní rady 
jmenuje Komise. Náhradníci v případě 
potřeby zastupují členy správní rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní rada jednomyslným rozhodnutím 
schvaluje jednací řád obsahující mimo jiné 
ustanovení o přijímání rozhodnutí správní 
rady a o jmenování a délce funkčního 
období předsedy a místopředsedů sítě. 
Správní rada většinovým rozhodnutím 
schvaluje roční pracovní program včetně 
sestavení pracovních skupin a stanovení 
jazykového režimu zasedání sítě a výroční 
zprávu sítě, která by měla být zveřejněna.

Správní rada jednomyslným rozhodnutím 
schvaluje jednací řád obsahující mimo jiné
ustanovení o přijímání rozhodnutí správní 
rady a o jmenování a délce funkčního 
období předsedy a místopředsedů sítě. 
Správní rada většinovým rozhodnutím 
schvaluje roční pracovní program včetně 
sestavení pracovních skupin a stanovení 
jazykového režimu zasedání sítě a výroční 
zprávu sítě, která by měla být zveřejněna a 
sdělena Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkové finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí jsou 
stanoveny v rámci programu pro sociální
změny a inovace, jehož roční přidělené 
prostředky schvaluje rozpočtový orgán 
v rámci mezí finančního rámce.

Celkové finanční zdroje přidělené na 
provádění tohoto rozhodnutí jsou 
stanoveny v rámci programu pro 
zaměstnanost a sociální inovace, jehož 
roční přidělené prostředky schvaluje 
rozpočtový orgán v rámci mezí finančního 
rámce.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijetí obecného rámce Přijetí technického rámce
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 8, pokud jde o obecný rámec pro 
provádění srovnávacích a vzájemně 
vzdělávacích iniciativ podle článku 3.1 
včetně metodiky, základních 
kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
pro posouzení výkonnosti VSZ, 
vzdělávacích nástrojů integrovaného 
programu vzájemného učení a podmínek 
účasti na těchto iniciativách.

Komise je zmocněna přijímat po 
konzultaci se sítí VSZ akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 8, pokud 
jde o obecný rámec pro provádění 
srovnávacích a vzájemně vzdělávacích 
iniciativ podle článku 3.1 včetně metodiky, 
základních kvantitativních a kvalitativních 
ukazatelů pro posouzení výkonnosti VSZ, 
vzdělávacích nástrojů integrovaného 
programu vzájemného učení a podmínek 
účasti na těchto iniciativách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
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této lhůty uvědomí Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

této lhůty uvědomí Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. 
Ve zprávě bude posouzeno zejména to, 
nakolik síť přispívá k dosažení cílů 
uvedených v článku 2 a zda splnila své 
úkoly.

Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. 
Ve zprávě bude posouzeno zejména to, 
nakolik síť přispívá k dosažení cílů 
uvedených v článku 2 a zda splnila své 
úkoly. Komise popřípadě předloží návrh 
na přezkum tohoto rozhodnutí.

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh vysvětlujícího prohlášení

V kontextu hospodářské krize a nezaměstnanosti, která ji provází, ale také transformací 
vnitrostátních trhů práce v důsledku technologického vývoje, proměnlivé potřeby pracovní 
síly či transformace profesních drah (mobilita mezi odvětvími či lokalitami, přerušení 
a znovuzahájení pracovní činnosti), se změnily úkoly a způsoby fungování veřejných služeb 
zaměstnanosti.

Jelikož se členské státy zavázaly k lepší koordinaci svých hospodářských politik a politik 
zaměstnanosti v rámci Unie, musí být mobilizovány všechny nástroje, které mobilizovat lze, 
aby Unie tuto transformaci doprovázela.

V rámci evropského semestru například členské státy porovnávají zaměření svých veřejných 
politik zaměstnanosti, zejména pak z rozpočtového hlediska, aby určily, jaké zaměření se pro 
který členský stát hodí v závislosti na jeho hospodářské situaci a situaci jiných členských 
států, a aby se tak dospělo ke splnění cíle strategie EU 2020 (ve věkové kategorii od 20 do 65 
let 75% zaměstnanost).

Avšak nezávisle na strategické volbě, jakou veřejnou politiku zvolit, existuje jeden prvek, 
který má zásadní vliv na účinnost zvolené politiky – její řádné provádění. A právě v tomto 
bodě přichází ke slovu veřejné služby zaměstnanosti.

Zpravodaj tedy vítá iniciativu Evropské komise dát existenci sítě těchto vnitrostátních 
veřejných služeb zaměstnanosti, která sama o sobě již existuje, oficiální rámec, aby tyto 
služby mohly na základě přesných kvantitativních dat porovnávat účinnost opatření na trhu 
práce, jejichž prováděním jsou v členských státech pověřeny.

Na základě tohoto porovnávání mohou být objektivně zjištěny výhody a nevýhody 
jednotlivých opatření a jednotliví členové sítě je mohou ve svém dalším působení přebírat.

Podle zpravodajova názoru lze tuto spolupráci zlepšit různými prostředky:

 doplnit mezi cíle obzvláštní pozornost, kterou vyžaduje boj s nezaměstnaností 
mládeže, podporu trvale udržitelné zaměstnanosti či boj proti sociálnímu dumpingu.

 zapojit sociální partnery a vnitrostátní orgány inspekce práce.
 respektovat organizaci kompetencí v jednotlivých členských státech.

Obrátíme-li pozornost od podstaty věci ke spíše technickým aspektům, zpravodaj se 
nedomnívá, že by mohlo dojít k přijetí v takovém časovém rámci, aby byl nástroj skutečně 
proveden k 1. lednu 2014, avšak zavazuje se k takovému postupu, aby mohl být přijat co 
nejdříve. Mimo jiné pozmění veškeré dotčené prvky v textu tak, aby text zůstal soudržný 
s ostatními jednáními o právních či rozpočtových základech (PSCI/EASI).


