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5. 7. 2010 B7-0410/1 

Pozměňovací návrh  1 

Udo Bullmann 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0410/2010 

Sharon Bowles 
za Hospodářský a měnový výbor 

o evropském nástroji finanční stability a evropském mechanismu finanční stabilizace a 

o dalších opatřeních 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A A (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (AA) vzhledem k tomu, že až do vzniku 

krize chránilo euro členské státy před 

rozšířením rozpětí veřejného dluhu, 

Or. en 
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5. 7. 2010 B7-0410/2 

Pozměňovací návrh  2 

Udo Bullmann 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0410/2010 

Sharon Bowles 

za Hospodářský a měnový výbor 

o evropském nástroji finanční stability a evropském mechanismu finanční stabilizace a 

o dalších opatřeních 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 vítá nedávné nezávislé rozhodnutí ECB 

nakoupit vládní dluhopisy na 

sekundárním trhu s cílem chránit stabilitu 

v eurozóně ohrožené spekulačními tlaky 

na tyto dluhopisy, a vyzývá, aby i 

v budoucnu byla zvážena možnost 

takového postupu; 

Or. en 
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5. 7. 2010 B7-0410/3 

Pozměňovací návrh  3 

Udo Bullmann 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0410/2010 

Sharon Bowles 

za Hospodářský a měnový výbor 

o evropském nástroji finanční stability a evropském mechanismu finanční stabilizace a 

o dalších opatřeních 

Návrh usnesení 

Bod 16 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zastává názor, že pevnější rámec EU 

pro správu ekonomických záležitostí by 

měl zahrnovat stálý mechanismus EU pro 

řešení krize veřejného dluhu, jako evropský 

měnový fond,evropský měnový fond, 

koordinovaný přístup k obnovení 

makroekonomické rovnováhy a posílenou 

soudržnost mezi rozpočtem EU a rozpočty 

členských států, které budou doplněny 

udržitelnou fiskální konsolidací; 

16. zastává názor, že pevnější rámec EU 

pro hospodářské řízení by měl zahrnovat 

stálý mechanismus EU pro řešení krize 

veřejného dluhu dosažený např. 

přepracováním evropského mechanismu 

finanční stabilizace na evropský měnový 

fond, a také koordinovaný přístup k 

obnovení makroekonomické rovnováhy a 

posílenou soudržnost mezi rozpočtem EU a 

rozpočty členských států, které budou 

doplněny udržitelnou fiskální konsolidací; 

Or. en 

 

 


