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Pozměňovací návrh 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. odkaz na Montiho zprávu1, a usnesení 
Parlamentu o vytvoření jednotného trhu1,

1. vzhledem k tomu, že dokončení 
vnitřního trhu, jak je doporučeno 
v Montiho zprávě2, má zásadní význam 
pro skutečné řízení hospodářských 
záležitostí na evropské úrovni,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že jakékoli případné 
sankce za neplnění cílů Paktu o stabilitě 
a růstu musí být uloženy buď na základě 
nedostatečné vůle k jejich realizaci nebo 
podvodného chování, a nikoli za selhání 
z důvodů, které členské státy nemohou 
ovlivnit,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“– zpráva Maria Montiho 
pro předsedu Evropské komise Barrosa ze dne  9. května 2010.
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vzhledem k tomu, že cíle Paktu 
o stabilitě a růstu musí být slučitelné 
nejen se strategií Evropa 2020, ale 
i s dalšími kompromisy přijatými ohledně 
výdajů na výzkum a vývoj, životní 
prostředí, vzdělávání, boj proti chudobě 
a rozvojovou pomoc,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vzhledem k tomu, že jak se uvádí 
v Montiho zprávě a v usnesení EP ze dne 
20. května 2010 o vytvoření jednotného 
trhu pro spotřebitele a občany, má pro 
úspěšné oživení vnitřního trhu zásadní 
význam zaměstnanost, boj proti chudobě 
a dobré pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doplnit stávající Pakt o stabilitě a růstu 
s ohledem na nový systém správy 
samostatným Paktem růstu 
a zaměstnanosti, který bude založen na 
reálných hospodářských cílech včetně 

vypouští se
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zaměstnanosti a investic, aby vytváření 
pracovních míst získalo stejný význam 
jako kontrola schodků veřejných financí, 
a který bude rovněž koncipován jako 
právní nástroj na základě článku 121 
SFEU (doporučení č. 1 nová odrážka);

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doplnit stávající Pakt o stabilitě a růstu 
s ohledem na nový systém správy 
samostatným Paktem růstu 
a zaměstnanosti, který bude založen na 
reálných hospodářských cílech včetně 
zaměstnanosti a investic, aby vytváření 
pracovních míst získalo stejný význam 
jako kontrola schodků veřejných financí, 
a který bude rovněž koncipován jako 
právní nástroj na základě článku 121 SFEU 
(doporučení č. 1 nová odrážka);

5. doplnit stávající Pakt o stabilitě a růstu, 
jakož i nový systém správy samostatným 
Paktem růstu, zaměstnanosti a boje proti 
chudobě, který bude založen na reálných 
hospodářských cílech stanovených i pro 
oblast zaměstnanosti a investic, aby 
vytváření pracovních míst získalo stejný 
význam jako kontrola schodků veřejných 
financí, a který bude rovněž koncipován 
jako právní nástroj na základě článku 121 
SFEU (doporučení č. 1 nová odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že sankční mechanismus 
za neplnění Paktu o stabilitě a růstu by 
měl být uplatňován pouze tehdy, bude-li 
vypracován stejný typ sankčního 
mechanismu pro ostatní cíle uvedené ve 
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strategii Evropa 2020, jimiž jsou plná 
zaměstnanost, vymýcení chudoby a dobré 
pracovní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv 
kapitálu, vývoj produktivity, vývoj na 
trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým 
dluhem a trhů s nemovitostmi), investice 
do výzkumu a vývoje vyčíslené 
v procentech HDP, snížení emisí 
skleníkových plynů, míra dosaženého 
sekundárního a terciárního vzdělání 
a snižování chudoby (doporučení č. 1 
druhá odrážka);

6. rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude disponovat 
vhodnými metodologickými nástroji 
a umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů 
(reálných i nominálních), k nimž paří 
mimo jiné: vývoj běžného účtu / platební 
bilance, čistá pozice vůči zahraničí, vývoj 
daňového základu, reálné efektivní 
směnné kurzy, příliv kapitálu,
produktivita (včetně produktivity zdrojů 
a celková produktivita faktorů), náklady 
na jednotku pracovní síly, kvantitativní 
a kvalitativní ukazatele úrovně 
zaměstnanosti a sociální soudržnosti, 
ukazatelé vnějších faktorů životního 
prostředí, jakož i růst úvěrů a vývoj cen 
aktiv (včetně finančních aktiv a trhů 
s nemovitostmi), investice do výzkumu 
a vývoje vyčíslené v procentech HDP, 
snížení emisí skleníkových plynů, míra 
dosaženého sekundárního a terciárního 
vzdělání a snižování chudoby; pro 
ukazatele zahrnuté do tohoto souboru by 
měly být definovány výstražné prahové 
hodnoty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude 
disponovat vhodnými metodologickými 
nástroji a umožní účinný mnohostranný 
dohled na základě klíčových 
ekonomických ukazatelů (reálných 
i nominálních), jež mohou mít vliv na stav 
konkurenceschopnosti, k nimž paří mimo 
jiné: míra růstu, skladba vnitrostátního 
HDP, míra zaměstnanosti, vývoj reálných 
směnných kurzů, vývoj nákladů na 
pracovní sílu, vývoj běžného účtu / 
platební bilance, růst úvěrů, tvorba a příliv 
kapitálu, vývoj produktivity, vývoj na 
trzích s aktivy (včetně trhů se soukromým 
dluhem a trhů s nemovitostmi), investice 
do výzkumu a vývoje vyčíslené 
v procentech HDP, snížení emisí 
skleníkových plynů, míra dosaženého 
sekundárního a terciárního vzdělání 
a snižování chudoby (doporučení č. 1 
druhá odrážka);

6. rozšířit rámec pro analytický dohled 
(včetně souboru ukazatelů se specifickými 
hodnotami, jež spustí včasné varování), 
který bude transparentní, bude disponovat 
vhodnými metodologickými nástroji 
a umožní účinný mnohostranný dohled na 
základě klíčových ekonomických ukazatelů 
(reálných i nominálních), jež mohou mít 
vliv na stav konkurenceschopnosti, k nimž 
paří mimo jiné: míra růstu, skladba 
vnitrostátního HDP, míra zaměstnanosti, 
vývoj reálných směnných kurzů, vývoj 
nákladů na pracovní sílu, vývoj běžného 
účtu / platební bilance, růst úvěrů, tvorba 
a příliv kapitálu, vývoj produktivity, vývoj 
na trzích s aktivy (včetně trhů se 
soukromým dluhem a trhů s nemovitostmi) 
a investice do výzkumu a vývoje vyčíslené 
v procentech HDP (doporučení č. 1 druhá 
odrážka);

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. pověřit Komisi vypracováním 
náležitých analytických nástrojů 
a shromažďováním odborných znalostí 
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s cílem důkladně prozkoumat důvody 
setrvalých rozdílných vývojových tendencí 
v eurozóně, včetně dopadu společných 
politik na různé hospodářské systémy 
v jejím rámci (doporučení č. 1 třetí 
odrážka (nová)); 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, dohled a specifická 
doporučení jednotlivým členským státům 
v souladu se strategií EU 2020, jež se 
soustředí na růst, strukturální reformy, 
produktivitu a konkurenceschopnost
a přitom budou zohledňovat vzájemné 
sbližování i vzdalování členských států, 
posilování relativních konkurenčních 
výhod členských států (doporučení č. 1 
čtvrtá odrážka; vypuštění poslední části);

7. zavést společná pravidla pro aktivnější 
používání hlavních směrů hospodářských 
politik jako klíčového nástroje pro 
hospodářské vedení, přičemž se zohlední
vzájemné sbližování i vzdalování 
členských států, s cílem posílit odolnost 
hospodářství vůči vnějším šokům 
a pozitivní dopad, který mohou mít 
rozhodnutí jedněch členských států na 
druhé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zavést „unijní semestr“ týkající se 
integrovaných hlavních směrů na 
vnitrostátní i unijní úrovni, který poskytne 

8. zavést „unijní semestr“ týkající se 
integrovaných hlavních směrů na 
vnitrostátní i unijní úrovni, který poskytne 
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prostor pro širší diskuse o finančních 
otázkách a o hospodářské situaci EU, a tím 
umožnit opravdové a včasné zapojení 
všech zúčastněných stran (doporučení č. 1 
sedmá odrážka);

prostor pro širší diskuse o finančních 
otázkách a o hospodářské situaci EU i pro
konzultace se sociálními partnery na 
úrovni Unie a posílí makroekonomický 
sociální dialog, a tím umožnit opravdové 
a včasné zapojení všech zúčastněných 
stran; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. začít důsledněji hodnotit propojenost 
programů stability a konvergenčních 
programů s jinými cíli členských států 
a s cíli Unie, dříve než budou politiky 
plánované v rámci těchto programů 
přijaty na vnitrostátní úrovni (doporučení 
č. 1 jedenáctá odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. počátkem roku zahájit evropský 
semestr horizontálním přezkumem, v 
jehož rámci by Evropská rada na základě 
analytických údajů Komise určila hlavní 
hospodářské problémy Unie a eurozóny 
a formulovala strategické pokyny pro 
politiky; členské státy by závěry tohoto 
horizontálního přezkumu zohlednily při 
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přípravě programů stability 
a konvergenčních programů 
a vnitrostátních programů reforem
(doporučení č. 1 odrážka 9a (nová));

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. souběžně vydat programy stability, 
konvergenční programy a vnitrostátní 
programy reforem, aby mohl být růst 
a fiskální dopad reforem zohledněn 
v ročních a víceletých rozpočtových 
strategiích a cílech jednotlivých členských 
států v souladu s vnitrostátními pravidly 
a postupy (doporučení č. 1 desátá 
odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. zajistit větší odpovědnost 
a transparentnost vůči Evropskému 
parlamentu, pokud jde o hodnocení 
programů stability, konvergenčních 
programů a vnitrostátních programů 
reforem na unijní úrovni, s cílem zvýšit 
informovanost veřejnosti a vzájemný tlak 
již během připrav důležitých rozpočtových 
rozhodnutí na vnitrostátní úrovni 
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(doporučení č. 1 čtrnáctá odrážka); 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. stanovit požadavek, aby členské státy 
poskytovaly dodatečné informace 
v případech, kdy vyvstanou vážné obavy, 
že prováděné politiky mohou ohrozit 
hladké fungování vnitřního trhu, 
hospodářskou a měnovou unii nebo cíle 
stanovené Unií, zejména v rámci strategie 
Evropa 2020 (doporučení č. 1 sedmnáctá 
odrážka); 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vynechat toto doporučení: „zahájit 
postup při nadměrném schodku / postup 
dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 

vypouští se
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pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, 
jakmile dluh klesne pod úroveň 60 
%“(vypuštění doporučení č. 2 první 
odrážky),

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vynechat toto doporučení: „zahájit
postup při nadměrném schodku / postup
dohledu při nadměrném schodku na 
základě výše hrubého dluhu; postup při 
nadměrném schodku / postup dohledu při 
nadměrném schodku, jejichž součást by 
tvořily podrobné pravidelné zprávy 
o dynamice dluhu a jeho vývoji, by byl 
zahájen u všech členských států, jejichž 
veřejný dluh překročí práh 60 % a nebude 
klesat uspokojivým tempem; postup při 
nadměrném schodku bude pozastaven, 
pokud země bude splňovat svůj 
střednědobý fiskální cíl, a ukončen, 
jakmile dluh klesne pod úroveň 60 %“ 
(vypuštění doporučení č. 2 první odrážky);

9. vyjasnit a zvýšit transparentnost 
postupu při nadměrném schodku / postupu
dohledu při nadměrném schodku, čímž se 
zvýší význam připisovaný dluhu a 
propojení mezi dluhem a schodkem, jakož 
i jejich dynamickému vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. urychlit postup při nadměrném 
schodku, zejména vůči členským státům, 
které Pakt o stabilitě a růstu porušily 
opakovaně (doporučení č. 2 druhá 
odrážka (nová)); 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. stanovit individuální časové rámce pro 
daňovou konsolidaci jednotlivých zemí, 
která však bude dosažena nejpozději do 
roku 2015, s cílem opětovaně sladit 
všechny úrovně veřejného dluhu 
s požadavky Paktu o stabilitě a růstu 
(doporučení č. 2 odrážka 3a (nová));

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. použít položky na výdaje v rozpočtu 
Unie na vytvoření spravedlivých, vhodně 
načasovaných a účinných pobídek pro 
dodržování pravidel Paktu o stabilitě 
a růstu, např. posílením zásady 
podmíněnosti a výzvou, aby členské státy 
v zájmu zlepšení stavu veřejných financí 
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přesměrovaly prostředky, jakmile je zjištěn 
nadměrný schodek podle čl. 126 odst. 6 
SFEU (doporučení č. 2 odrážka 3b 
(nová)); 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vytvořit monitorovací a jiné odrazující 
mechanismy, včetně veřejných varování 
členským státům, které nesplnily své 
střednědobé fiskální cíle nebo které při 
jejich plnění nepostupují dohodnutým 
tempem (doporučení č. 2 čtvrtá odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vytvořit monitorovací mechanismus, 
který by umožňoval vydávat varování a 
uvalovat odstupňované sankce – např. 
úročené vklady, v případě členských států, 
které v důsledku nevhodné daňové politiky 
nesplnily své střednědobé fiskální cíle 
nebo které při jejich plnění nepostupují 
dohodnutým tempem i přes příznivou 
hospodářskou situaci (doporučení č. 2 
čtvrtá odrážka); 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování (doporučení č. 2 
sedmá odrážka; částečně vypuštěna);

10. zavést předem stanovené preventivní 
pobídky, o nichž Komise rozhodne 
nezávisle na Radě, nebo poloautomatické 
sankce za účelem snazšího přijímání 
opatření v rámci včasného varování a jejich 
progresivního uplatňování; tyto pobídky 
nebo sankce by měly být odstupňovány od 
mírnějších opatření, jako je veřejné 
označení viníků, až po dočasné zmrazení 
prostředků Unie (ze strukturálního fondu, 
fondu soudržnosti a SZP) a trvalou ztrátu 
nároku na finanční prostředky Unie nebo 
peněžní sankce; členské státy, na něž jsou 
uvaleny tyto sankce, by měly být povinny 
pokrýt zmrazené nebo ztracené platby 
z prostředků Unie z vnitrostátního 
rozpočtu (doporučení č. 2 sedmá 
odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. právními prostředky upřesnit 
povinnost uvedenou v protokolu č. 12 
SFEU, aby členské státy disponovaly 
rozpočtovými postupy zajišťujícími soulad 
s povinnostmi, které jim ukládá Smlouva 
ohledně rozpočtové kázně (doporučení 
č. 2 odrážka 7a (nová));
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených preventivních sankcí 
(doporučení č. 2 devátá odrážka; částečně 
vypuštěna);

11. provést nutné změny interního 
rozhodovacího postupu Komise, které 
zajistí efektivní a rychlé provedení 
uvedených preventivních sankcí a pobídek
(doporučení č. 2 devátá odrážka; částečně 
vypuštěna);,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států, investice do 
výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech 
HDP, snížení emisí skleníkových plynů, 
míru dosaženého sekundárního 
a terciárního vzdělání a snižování chudoby 
(doporučení č. 3 první odrážka);

12. vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států, investice do 
výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech 
HDP, snížení emisí skleníkových plynů, 
míru dosaženého sekundárního 
a terciárního vzdělání a snižování chudoby;
za tímto účelem vytvořit rozlišený soubor 
ukazatelů pro členské státy eurozóny 
zahrnující zvláštní výstražné prahové 
hodnoty, které se budou týkat zejména 
analýzy vývoje reálných efektivních 
směnných kurzů, i zvláštní donucovací 
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mechanismy (sankce a pobídky) určené 
k řešení nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států, investice do 
výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech 
HDP, snížení emisí skleníkových plynů, 
míru dosaženého sekundárního 
a terciárního vzdělání a snižování 
chudoby (doporučení č. 3 první odrážka);

12. vytvořit zvláštní rámec pro eurozónu, 
který by stanovoval intenzivnější dohled 
zaměřený na nadměrnou 
makroekonomickou divergenci, cenovou 
konkurenceschopnost, reálné směnné 
kurzy, růst úvěrů a vývoj běžného účtu 
dotčených členských států a investice do 
výzkumu a vývoje vyčíslené v procentech 
HDP (doporučení č. 3 první odrážka);

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Paragraph 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. vynechat toto doporučení: „posílit 
sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny“ (vypuštění doporučení č. 3 
třetí odrážky);

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. vynechat toto doporučení: „posílit 
sekretariát a kabinet předsedy 
Euroskupiny“ (vypuštění doporučení č. 3 
třetí odrážky);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 14 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14a. do roka zřídit stálý evropský měnový 
fond jako mechanismus půjček poslední 
instance, jenž bude založen na 
dosavadních zkušenostech (s evropským 
nástrojem finanční stability, evropským 
mechanismem finanční stabilizace 
a evropským nástrojem platební bilance) 
bude mít stanovena jasná pravidla 
rozhodovacího procesu, financování, 
podmíněnosti půjček a monitorování
(doporučení č. 4 první odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 15
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. zřídit rychle Evropskou dluhovou 
agenturu sloučením části veřejných dluhů 
členských států do společného systému se 
vzájemnými zárukami, která by emitovala 
dluhopisy s jednotnou úrokovou sazbou, 
a tím by snížila riziko spekulativních 
útoků, jak tomu bylo v případě Řecka; 
tato agentura by mohla rovněž emitovat 
společné veřejné dluhopisy (eurobondy) 
k financování konkrétních evropských 
investičních projektů, a to v ideálním 
případě prostřednictvím rozpočtu EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. zřídit rychle Evropskou dluhovou 
agenturu sloučením části veřejných dluhů 
členských států do společného systému se 
vzájemnými zárukami, která by emitovala 
dluhopisy s jednotnou úrokovou sazbou, 
a tím by snížila riziko spekulativních 
útoků, jak tomu bylo v případě Řecka; 
tato agentura by mohla rovněž emitovat 
společné veřejné dluhopisy (eurobondy) 
k financování konkrétních evropských 
investičních projektů, a to v ideálním 
případě prostřednictvím rozpočtu EU 
(doporučení č. 4 nová odrážka);

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. posoudit z dlouhodobé perspektivy 
proveditelnost (povahu, rizika a výhody) 
zavedení takového systému, v jehož rámci 
se budou moci členské státy podílet na 
emisi společných státních dluhopisů, 
pokud splňují předem stanovená zvláštní 
kritéria (doporučení č. 5 první odrážka);

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. vyzvat Komisi, aby zvážila vytvoření 
evropského měnového fondu, který by 
doplňoval Pakt o stabilitě a růstu 
v kontrole rozpočtové situace v členských 
státech; tento fond by mohl být 
financován z příspěvků zemí eurozóny, 
přičemž výše příspěvků bude určena podle 
HDP, a z pokut stanovených podle výše 
jejich dluhu a rozpočtového schodku;
členské státy by mohly požádat o zásah 
tohoto fondu ve výši částek, které do něj 
vložily;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 37
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. upevnit politiku soudržnosti Unie 
v úzké spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB), aby se tak zmenšily 
strukturální nedostatky a zvýšila 
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
a nejodlehlejších regionů (doporučení č. 5 
druhá odrážka);

16. upevnit a aktualizovat (jmenovitě 
s ohledem na cíle strategie Evropa 2020) 
politiku soudržnosti Unie v úzké spolupráci 
s Evropskou investiční bankou (EIB), aby 
se tak zmenšily strukturální nedostatky 
a zvýšila konkurenceschopnost 
hospodářsky slabších regionů, zejména 
tím, že se usnadní řešení finančních 
potřeb malých a středních podniků 
a jejich působení na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. upevnit politiku soudržnosti Unie 
v úzké spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB), aby se tak zmenšily 
strukturální nedostatky a zvýšila 
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
a nejodlehlejších regionů (doporučení č. 5 
druhá odrážka);

16. upevnit politiku soudržnosti Unie 
v úzké spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB), aby se tak zmenšily 
strukturální nedostatky a zvýšila 
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
regionů, zejména tím, že se usnadní řešení 
finančních potřeb malých a středních 
podniků a jejich působení na vnitřním 
trhu ;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. upevnit politiku soudržnosti Unie 
v úzké spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB), aby se tak zmenšily 
strukturální nedostatky a zvýšila 
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
a nejodlehlejších regionů;

16. upevnit politiku soudržnosti Unie 
v úzké spolupráci s Evropskou investiční 
bankou (EIB), aby se tak zmenšily 
strukturální nedostatky a zvýšila 
konkurenceschopnost hospodářsky slabších 
regionů, zejména tím, že se usnadní řešení 
finančních potřeb malých a středních 
podniků a jejich vstup na vnitřní trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU; vzhledem k tomu, že spolupráce 
v daňové oblasti je základním kamenem 
řízení hospodářských záležitostí, ustavit 
pod předsednictvím Komise skupinu na 
vysoké úrovni pro daňovou politiku, jež 
bude mít za úkol vypracovat strategický 
a pragmatický přístup k otázkám daňové 
politiky v Unii  a která bude současně 
věnovat zvláštní pozornost boji proti 
daňovým podvodům, dále znovu oživit 
kodex chování pro zdaňování podniků 
a ve větší míře využívat postupy pro 
udělování státní podpory ve snaze 
o potírání nekalé hospodářské soutěže, 
přijmout směrnici o zdanění příjmů 
z úspor s rozšířenou oblastí působnosti, 
která bude obecně ukládat automatickou 
výměnu informací, rozšířit a lépe 
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propracovat ekologické daně, usnadnit 
přijetí společného konsolidovaného 
základu daně z příjmu právnických osob 
a současně usilovat o stanovení minimální 
daňové sazby a daňových reforem na 
podporu růstu a zavedení daně 
z finančních transakcí na unijní úrovni; 
(doporučení č. 5 nová odrážka).

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).

18. nepolevovat v úsilí o koordinaci daní 
v EU, zejména přijmout společný 
konsolidovaný základ daně z příjmu 
právnických osob (doporučení č. 5 nová 
odrážka).

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU.

18. nepolevovat v úsilí o zavedení 
minimální sazby daně z příjmu
právnických osob v Unii a o dosažení 
dohody ohledně společného 
konsolidovaného základu daně z příjmu 
právnických osob.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Alan Kelly

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU, přičemž lze konstatovat, že tohoto 
cíle bude nejlépe dosaženo, bude-li 
postupováno na dobrovolném základě 
(doporučení č. 5 nová odrážka).

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. nepolevovat v úsilí o harmonizaci daní 
v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).

18. nepolevovat v úsilí o koordinaci daní 
v EU (doporučení č. 5 nová odrážka).

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. zároveň zajistit soulad vnitrostátních 
rozpočtových harmonogramů a v rámci 
evropského semestru lepší koordinaci 
činnosti Evropského parlamentu, jehož 
rozpočtové pravomoci byly posíleny, 



AM\831869CS.doc 25/25 PE448.871v02-00

CS

s činností vnitrostátních parlamentů; 
Rada a Komise by měly konzultovat 
s Evropským parlamentem hlavní směry 
hospodářských politik, politik 
zaměstnanosti a ukazatele, které slouží 
jako základ pro vnitrostátní reformní 
programy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 18 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18a. legislativní akt, jenž má být přijat, by 
měl posílit mandát Komise (Eurostatu), 
pokud jde o audit vnitrostátních statistik 
s významem pro podávání zpráv 
o veřejných financích (doporučení č. 7).

Or. en


