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9.2.2017 A8-0386/21 

Pozměňovací návrh  21 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

19. ledna 2017 o evropském pilíři 

sociálních práv1, 

________________ 

1 Přijaté texty, P7_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Pozměňovací návrh  22 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění V 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

V. vzhledem k tomu, že institucionální 

struktura HMU by měla být přeměněna 

na efektivní a demokratickou 

ekonomickou vládu, přičemž Parlament a 

Rada by byly rovnocennými spolutvůrci 

právních předpisů, Komise by plnila úlohu 

orgánu výkonné moci, vnitrostátní 

parlamenty by prováděly lepší kontrolu 

opatření vnitrostátních vlád na evropské 

úrovni, Evropský parlament by prováděl 

kontrolu rozhodování na úrovni EU a 

Soudní dvůr by hrál podstatnější úlohu; 

V. vzhledem k tomu, že institucionální 

struktura HMU by měla být efektivnější 

a demokratičtější, přičemž Parlament a 

Rada by byly rovnocennými spolutvůrci 

právních předpisů, Komise by plnila úlohu 

orgánu výkonné moci, vnitrostátní 

parlamenty by prováděly lepší kontrolu 

opatření vnitrostátních vlád na evropské 

úrovni, Evropský parlament by prováděl 

kontrolu rozhodování na úrovni EU a 

Soudní dvůr by hrál podstatnější úlohu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Pozměňovací návrh  23 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AH 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AH. vzhledem k tomu, že posílení 

jednotného trhu musí doplňovat větší 

koordinace v daňové oblasti; 

(Netýká se českého znění.)   

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Pozměňovací návrh  24 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AU 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AU. vzhledem k tomu, že dohoda 

podepsaná hlavami států a předsedy vlád 

obsahuje právo na další prohlubování 

hospodářské a měnové unie a že z další 

politické integrace je vyňato pouze 

Spojené království, a to aniž by byla 

dotčena Lisabonská smlouva a povinnosti 

a práva členských států a orgánů, včetně 

plných legislativních práv Evropského 

parlamentu na základě návrhu Komise 

po výsledku referenda; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Pozměňovací návrh  25 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je toho názoru, že mezivládní řešení by 

měla být pouze nástrojem poslední 

možnosti, a to za přísných podmínek, 

zejména musí dodržovat právo Unie, mít 

za cíl prohloubení evropské integrace a 

ponechávat možnost zapojit se i pro 

neúčastné členské státy, a je přesvědčen, že 

by měla být co nejdříve nahrazena postupy 

Společenství, a to i v oblastech, v nichž ne 

všechny členské státy splňují podmínky 

účasti, aby bylo umožněno Unii plnit své 

úkoly v jediném institucionálním rámci; je 

v této souvislosti proti vytváření nových 

institucí mimo rámec Unie a i nadále 

usiluje o to, aby byl do práva Unie 

začleněn evropský mechanismus stability 

(ESM), a to za předpokladu, že vznikne 

náležitý postup kontroly v Evropském 

parlamentu, a také příslušná ustanovení 

rozpočtového paktu, jak bylo zamýšleno již 

ve Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii, na základě 

posouzení zkušeností s jejich prováděním; 

7. je toho názoru, že mezivládní řešení by 

měla být pouze nástrojem poslední 

možnosti, a to za přísných podmínek, 

zejména musí dodržovat právo Unie, mít 

za cíl prohloubení evropské integrace a 

ponechávat možnost zapojit se i pro 

neúčastné členské státy, a je přesvědčen, že 

by měla být co nejdříve nahrazena postupy 

Společenství, a to i v oblastech, v nichž ne 

všechny členské státy splňují podmínky 

účasti, aby bylo umožněno Unii plnit své 

úkoly v jediném institucionálním rámci; je 

v této souvislosti proti vytváření nových 

institucí mimo rámec Unie a i nadále 

usiluje o to, aby byl do práva Unie 

začleněn evropský mechanismus stability 

(ESM), a to za předpokladu, že bude 

existovat náležitá demokratická 

odpovědnost, a také příslušná ustanovení 

rozpočtového paktu, jak bylo zamýšleno již 

ve Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii, na základě 

posouzení zkušeností s jejich prováděním; 

trvá na tom, že samotný proces 

rozhodování a fiskální pasiva od sebe 

nelze oddělovat; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Pozměňovací návrh  26 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. je přesvědčen, že je možné sloučit 

funkci předsedy Euroskupiny s funkcí 

komisaře pro hospodářské a finanční 

záležitosti a v takovém případě navrhuje, 

aby předseda Komise jmenoval tohoto 

komisaře místopředsedou Komise; 

domnívá se, že tomuto komisaři pro 

hospodářské a finanční záležitosti – 

kterému by se mělo dostat veškerých 

nezbytných prostředků a kapacit 

k uplatňování a vymáhání stávajícího 

rámce správy ekonomických záležitostí 

v intencích podobných například úloze 

komisaře pro hospodářskou soutěž – by se 

mohlo říkat „ministr financí EU“, jakmile 

vznikne fiskální kapacita a bude vytvořen 

Evropský měnový fond; 

31. je přesvědčen, že je možné sloučit 

funkci předsedy Euroskupiny s funkcí 

komisaře pro hospodářské a finanční 

záležitosti a v takovém případě navrhuje, 

aby předseda Komise jmenoval tohoto 

komisaře místopředsedou Komise; 

domnívá se, že jakmile bude vytvořena 

fiskální kapacita a Evropský měnový fond, 

mohlo by se tomuto komisaři dostat 

veškerých nezbytných prostředků a kapacit 

k uplatňování a vymáhání stávajícího 

rámce správy ekonomických záležitostí, 

a k optimalizaci rozvoje eurozóny 

ve spolupráci s ministry financí členských 

států eurozóny, jak je podrobně uvedeno 

ve zprávě o rozpočtové kapacitě pro 

eurozónu; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Pozměňovací návrh  27 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. poukazuje na to, že je třeba změnit 

rámcovou dohodu o vztazích mezi 

Evropským parlamentem a Evropskou 

komisí tak, aby zahrnovala právní závazek 

předsedy Komise uplatnit své právo 

požadovat rezignaci ministra financí EU 

podle čl. 17 odst. 6 SEU, pokud tak 

Evropský parlament rozhodne většinou 

hlasů všech poslanců; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Pozměňovací návrh  28 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. trvá na tom, aby byla zajištěna lepší 

koordinace a zastoupení EU/eurozóny 

v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), 

u Světové banky a v dalších mezinárodních 

finančních institucích, a poukazuje na to, 

že čl. 138 odst. 2 SFEU je právním 

základem pro přijetí opatření k zajištění 

jednotného zastoupení EU/eurozóny 

v mezinárodních finančních institucích a 

konferencích; 

40. trvá na tom, aby byla zajištěna lepší 

koordinace a pokud možno zastoupení 

EU/eurozóny v dalších mezinárodních 

finančních institucích, a poukazuje na to, 

že čl. 138 odst. 2 SFEU je právním 

základem pro přijetí opatření k zajištění 

jednotného zastoupení EU/eurozóny 

v mezinárodních finančních institucích a 

konferencích; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Pozměňovací návrh  29 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. vyzývá k provedení dalších 

institucionálních reforem, které HMU 

zajistí efektivní a demokratickou 

ekonomickou vládu s většími kapacitami, 

která je začleněna do institucionálního 

rámce Unie, přičemž Komise představuje 

výkonnou moc a Parlament a Rada jsou 

spolutvůrci právních předpisů; 

53. vyzývá k provedení dalších 

institucionálních reforem, aby byla HMU 

efektivnější a demokratičtější s většími 

kapacitami a mohla být začleněna 

do institucionálního rámce Unie, přičemž 

Komise představuje výkonnou moc a 

Parlament a Rada jsou spolutvůrci právních 

předpisů; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Pozměňovací návrh  30 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. vyzývá k vytvoření rámce pro 

spořádaný postup státního bankrotu, aby 

byl uveden do souladu článek 125 SFEU 

a stávající nástroje stabilizace, jako je 

ESM; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Pozměňovací návrh  31 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. připomíná, že mechanismy pro 

hospodářský dialog již existují, zejména 

díky zavedení „hospodářského dialogu“ v 

rámci „balíčku šesti právních aktů“ a 

„balíčku dvou právních aktů“; domnívá se, 

že se jedná o účinný nástroj umožňující 

Parlamentu, aby mu byla přiznána 

významnější úloha při jednáních v rámci 

evropského semestru s cílem posílit dialog 

mezi Parlamentem, Radou, Komisí a 

Euroskupinou, a navrhuje, aby byla 

kontrolní úloha Parlamentu v rámci 

evropského semestru posílena 

prostřednictvím interinstitucionální 

dohody; zdůrazňuje, že 

interinstitucionální dohoda, která by měla 

umožnit utváření hlavních směrů 

hospodářských politik a hlavních směrů 

zaměstnanosti Parlamentem a Radou, by 

posílila demokratickou legitimitu procesu 

evropského semestru, neboť by umožnila 

výkon smysluplného a pravidelného 

parlamentního dohledu; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že by se Komise měla zavázat 

k tomu, že bude Parlamentu posílat svůj 

návrh doporučení týkajících se 

evropského semestru před jejich přijetím; 

dále nepovažuje na nezbytné nakládat 

s informacemi o jednáních a 

61. připomíná, že mechanismy pro 

hospodářský dialog již existují, zejména 

díky zavedení „hospodářského dialogu“ v 

rámci „balíčku šesti právních aktů“ a 

„balíčku dvou právních aktů“; domnívá se, 

že se jedná o účinný nástroj umožňující 

Parlamentu, aby mu byla přiznána 

významnější úloha v rámci evropského 

semestru s cílem posílit dialog mezi 

Parlamentem, Radou, Komisí a 

Euroskupinou, a navrhuje, aby byla 

kontrolní úloha Parlamentu v rámci 

evropského semestru posílena 

prostřednictvím interinstitucionální 

dohody, jak Parlament již několikrát 

žádal; rovněž vítá a podporuje zapojení 

vnitrostátních parlamentů na vnitrostátní 

úrovni a spolupráci mezi těmito parlamenty 

a Evropským parlamentem v rámci 

evropského semestru a obecně správy 

ekonomických záležitostí, např. 

prostřednictvím Evropského parlamentního 

týdne a „konference podle článku 13“; 

domnívá se dále, že by mohlo být posíleno 

zapojení sociálních partnerů do evropského 

semestru; 
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monitorování makroekonomických 

ozdravných programů jako s důvěrnými; 

rovněž vítá a podporuje zapojení 

vnitrostátních parlamentů na vnitrostátní 

úrovni a spolupráci mezi těmito parlamenty 

a Evropským parlamentem v rámci 

evropského semestru a obecně správy 

ekonomických záležitostí, např. 

prostřednictvím Evropského parlamentního 

týdne a „konference podle článku 13“; 

domnívá se dále, že by mohlo být posíleno 

zapojení sociálních partnerů do evropského 

semestru; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/32 

Pozměňovací návrh  32 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. považuje za nezbytné provést před 

jarním zasedáním Evropské rady celkové 

posouzení rozpočtové situace a vyhlídek 

v EU i v eurozóně jako celku a také 

v jednotlivých členských státech eurozóny 

a u všech členů rozpočtového paktu a 

zároveň zajistit, aby to byly jednotlivé 

členské státy, které budou povinny 

dodržovat požadavky balíčku šesti 

právních aktů a balíčku dvou právních 

aktů; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Pozměňovací návrh  33 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. se zájmem očekává zprávu skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; přeje si 

vrátit se k liteře a duchu Smluv a změnit 

stávající systém založený na příspěvcích 

stanovených podle hrubého národního 

důchodu (HND) na systém založený na 

skutečných vlastních zdrojích EU a časem i 

rozpočtu eurozóny, pro které existuje celá 

škála nápadů, jako je reformovaná daň 

z přidané hodnoty, daň z finančních 

transakcí, podíl ze společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob, evropská daň z majetku 

a příjmy z jiných zdrojů, jako je např. 

systém obchodování s emisemi nebo zisky 

ECB; 

65. vítá zprávu skupiny na vysoké úrovni 

pro vlastní zdroje; přeje si vrátit se k liteře 

a duchu Smluv a změnit stávající systém 

založený na příspěvcích stanovených podle 

hrubého národního důchodu (HND) na 

systém založený na skutečných vlastních 

zdrojích EU a časem i rozpočtu eurozóny, 

pro které existuje celá škála nápadů; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Pozměňovací návrh  34 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. navrhuje zavést rozpočet eurozóny 

z příjmů pocházejících od členských států, 

jejichž měnou je euro, který bude 

v souladu s článkem 21 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/2012 účelově vázán 

na výdaje, jež mohou být využívány 

výhradně členskými státy, jejichž měnou 

je euro; domnívá se, že takové příjmy 

vyžadují zavedení nového „vlastního 

zdroje“ financovaného členskými státy, 

jejichž měnou je euro; připomíná, že 

na účelově vázaný příjem ve smyslu 

článku 21 nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 se nevztahuje nařízení 

o víceletém finančním rámci ani stropy, 

které stanoví; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Pozměňovací návrh  35 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. bere na vědomí různé návrhy na 

zavedení rozpočtové kapacity v eurozóně; 

upozorňuje na skutečnost, že tyto návrhy 

této kapacitě přisuzují rozdílné funkce a 

mohou mít různou podobu (může se např. 

jednat o konvergenční nástroj poskytující 

podmíněnou podporu pro strukturální 

reformy nebo o mechanismus umožňující 

absorbovat šoky); připomíná, že Parlament 

setrvale zdůrazňuje, že takováto kapacita 

by měla být vytvořena v unijním rámci; 

71. bere na vědomí různé návrhy na 

zavedení rozpočtové kapacity v eurozóně; 

upozorňuje na skutečnost, že tyto návrhy 

této kapacitě přisuzují rozdílné funkce a 

mohou mít různou podobu; připomíná, že 

Parlament setrvale zdůrazňuje, že takováto 

kapacita by měla být vytvořena v unijním 

rámci; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Pozměňovací návrh  36 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. připomíná zřízení evropských orgánů 

dohledu a vytvoření bankovní unie; 

vyzývá k tomu, aby se dále pracovalo 

na otázce státního dluhu a dále se 

posilovala odolnost HMU vůči 

hospodářským otřesům a spekulativnímu 

chování na trzích se státními dluhopisy; 

vyzývá k přijetí politik určených 

ke zvládání asymetrických šoků a 

podporování konvergence mezi členskými 

státy, které mají současně předcházet 

stálým fiskálním transferům, a to 

v souladu s článkem 125 a čl. 136 odst. 3 

SFEU; 

vypouští se 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/37 

Pozměňovací návrh  37 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. znovu opakuje, že podporuje začlenění 

Evropského mechanismu stability do 

právního rámce Unie, pokud bude zaveden 

odpovídající dohled v rámci Evropského 

parlamentu; 

74. znovu opakuje, že podporuje začlenění 

Evropského mechanismu stability do 

právního rámce Unie, pokud bude 

existovat náležitá demokratická 

odpovědnost; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Pozměňovací návrh  38 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 95 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

95. zdůrazňuje, že by měla být zaručena 

práva pracovníků, obzvláště při 

uplatňování práva na mobilitu, včetně 

jejich sociálních práv, přičemž by se měly 

plně uplatnit příslušné právní nástroje, jež 

poskytují hlavy IV, IX a X, společně s 

ustanoveními Listiny základních práv EU s 

cílem zajistit stabilní sociální základnu pro 

Unii; v tomto ohledu upozorňuje zejména 

na práva vycházející ze směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských 

států; 

95. zdůrazňuje, že by měla být zaručena 

práva pracovníků, obzvláště při 

uplatňování práva na mobilitu, včetně 

jejich sociálních práv, přičemž by se měly 

plně uplatnit příslušné právní nástroje, jež 

poskytují hlavy IV, IX a X, společně s 

ustanoveními Listiny základních práv EU s 

cílem zajistit stabilní sociální základnu pro 

Unii; v tomto ohledu upozorňuje zejména 

na práva vycházející ze směrnice 

2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich 

rodinných příslušníků svobodně se 

pohybovat a pobývat na území členských 

států a nařízení (EU) č. 492/2011 

o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Pozměňovací návrh  39 

Mercedes Bresso 

za skupinu S&D 

Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 

2014/2249(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 97 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

97. upozorňuje, že je důležité podporovat 

myšlenku minimální mzdy, kterou určuje 

každý členský stát, a přezkoumat 

možnosti, jak zavést systém minimálních 

dávek v nezaměstnanosti, který by si 

vyžadoval společná pravidla a podmínky 

na pracovním trhu EU, a navrhuje, aby 

byla podle platných ustanovení Smlouvy 

přijata směrnice o mobilitě zaměstnanců, 

která zmírní přetrvávající překážky pro 

zaměstnance; 

97. upozorňuje, že je důležité podporovat 

myšlenku minimální mzdy, kterou určuje 

každý členský stát, konstatuje, že 

přezkoumání možnosti, jak zavést systém 

minimálních dávek v nezaměstnanosti, by 

vyžadovalo společná pravidla a podmínky 

na pracovním trhu EU, a navrhuje, aby byl 

podle platných ustanovení Smlouvy přijat 

legislativní návrh, který zmírní 

přetrvávající překážky pro zaměstnance; 

Or. en 

 

 


