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14. 11. 2012 A7-0339/9 

Pozměňovací návrh  9 

Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. považuje podstatné zlepšení 

demokratické legitimity a odpovědnosti za 

správu a řízení HMU na úrovni Unie 

posílením úlohy Parlamentu za absolutní 

nutnost a základní předpoklad jakéhokoli 

dalšího kroku směrem k bankovní unii, 

fiskální unii a hospodářské unii; 

9. považuje současný demokratický deficit 

za politováníhodný a požaduje podstatné 

zlepšení demokratické legitimity a 

odpovědnosti za správu a řízení HMU na 

úrovni Unie posílením úlohy Parlamentu;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Pozměňovací návrh  10 

Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. vyzývá předsedu Rady, aby předložil 

další návrhy, které zajistí ochranu 

sociálních práv v rámci správy a řízení 

hospodářské a měnové unie;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Pozměňovací návrh  11 

Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 3.1 ke zlepšení předběžné koordinace hospodářské politiky a 

zlepšení evropského semestru – odst. 6 – odrážka 6 (nový bod) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– Komise by měla v roční analýze růstu 

jasně posoudit hlavní hospodářské a 

fiskální problémy Unie a jednotlivých 

členských států, navrhnout prioritní 

opatření pro vyřešení těchto problémů 

a zjistit, jaké iniciativy přijaly Unie 

a členské státy s cílem posílit 

konkurenceschopnost, podpořit 

dlouhodobé investice, odstranit překážky 

udržitelného růstu, dosáhnout cílů 

stanovených ve Smlouvách a ve stávající 

strategii „Evropa 2020“, provést sedm 

stěžejních iniciativ a zmírnit 

makroekonomickou nerovnováhu; 

– Komise by měla v roční analýze růstu 

jasně posoudit hlavní hospodářské a 

fiskální problémy Unie a jednotlivých 

členských států, navrhnout prioritní 

opatření pro vyřešení těchto problémů 

a zjistit, jaké iniciativy přijaly Unie 

a členské státy s cílem posílit 

konkurenceschopnost, podpořit 

dlouhodobé investice, odstranit překážky 

udržitelného růstu, dosáhnout cílů 

stanovených ve Smlouvách a ve stávající 

strategii „Evropa 2020“, provést sedm 

stěžejních iniciativ a zmírnit 

makroekonomickou nerovnováhu; 

 a) Komise by měla zejména zvážit, které 

členské státy čelí „mimořádným 

okolnostem“, což je pojem odkazující na 

případ neobvyklé události, kterou dotyčný 

členský stát nemůže nikterak ovlivnit a 

která má zásadní dopad na finanční 

situaci vládních institucí, nebo na období 

závažného hospodářského útlumu, jak je 

definuje revidovaný Pakt o stabilitě a 

růstu; 

 b) Jestliže takové mimořádné okolnosti 

nastaly, doporučení Komise by je měla vzít 

v úvahu a místo toho, aby požadovala 

rozpočtové škrty, které mohou vést pouze 

ke zhoršení stávající hospodářské situace, 
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se zaměřila spíše na dosažení udržitelného 

rozpočtu ve střednědobém až 

dlouhodobém horizontu;   

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Pozměňovací návrh  12 

Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 3.3 k sociální smlouvě pro Evropu – odst. 3 – odrážka 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– provádění sociálního protokolu s cílem 

chránit základní sociální a pracovní práva; 

– provádění sociálního protokolu s cílem 

chránit základní sociální a pracovní práva, 

včetně práva na kolektivní akci, práva na 

sociální zabezpečení a dodržování 

kolektivních smluv; 

Or. en 



 

AM\919334CS.doc  PE493.688v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14.11.2012 A7-0339/13 

Pozměňovací návrh  13 

Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii 

2012/2151(INI) 

Návrh usnesení 

Příloha – doporučení 4.4 ke zvýšení transparentnosti, legitimity a odpovědnosti – odst. 1 

– odrážka 10 a (nová)  

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – předseda Rady musí zveřejňovat veškerá 

formální stanoviska předložená Evropské 

radě zástupci finančního odvětví; 

Or. en 

 

 


