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5.7.2010 B7-0410/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Udo Bullmann 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0410/2010 

Sharon Bowles 

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci 
Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce 
opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AA (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 AA) keďže euro až do krízy chránilo 

členské štáty pred rozširovaním rozsahu 

verejného dlhu, 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0410/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Udo Bullmann 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0410/2010 

Sharon Bowles 

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci 
Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce 
opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odsek 13a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 víta nedávne nezávislé rozhodnutie ECB 

nakúpiť vládne dlhopisy na sekundárnom 

trhu s cieľom chrániť stabilitu v eurozóne 

ohrozenú špekulatívnymi tlakmi na takéto 

dlhopisy a požaduje, aby sa možnosť 

využitia tohto postupu zvážila aj v 

budúcnosti; 

Or. en 
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5.7.2010 B7-0410/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Udo Bullmann 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B7-0410/2010 

Sharon Bowles 

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci 
Európsky nástroj finančnej stability a európsky finančný stabilizačný mechanizmus a budúce 
opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

16. zastáva názor, že pevnejší rámec EÚ v 
oblasti hospodárskeho riadenia by mal 
obsahovať trvalý mechanizmus EÚ na 
riešenie krízy verejného dlhu, ako je 
európsky menový fond, koordinovaný 
prístup k makroekonomickému 
vyrovnávaniu, ako aj zvýšenú synergiu 
medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami 
členských štátov, čo podporí udržateľnú 
fiškálnu konsolidáciu; 

16. zastáva názor, že pevnejší rámec EÚ v 
oblasti hospodárskeho riadenia by mal 
obsahovať trvalý mechanizmus EÚ na 
riešenie krízy verejného dlhu dosiahnutý 
napríklad pretvorením európskeho 

finančného stabilizačného mechanizmu 

na európsky menový fond, ako aj 
koordinovaný prístup k 
makroekonomickému vyrovnávaniu, ako aj 
zvýšenú synergiu medzi rozpočtom EÚ a 
rozpočtami členských štátov, čo podporí 
udržateľnú fiškálnu konsolidáciu; 

Or. en 

 
 


