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14. 12. 2010 B7-0733/3 

Pozměňovací návrh  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. připomíná, že uvítal zřízení 

mechanismu finanční stability umožňující 

čelit rizikům insolvence států, přičemž k 

tomuto účelu byl do určité míry využit 

jako právní základ článek 122 SFEU, a 

poukázal na demokratický deficit a 

nedostatečnou odpovědnost v 

rozhodnutích Rady v rámci záchranného 

balíčku, která byla přijata bez konzultací s 

Evropským parlamentem; požaduje, aby 

byl Evropský parlament do dalších návrhů 

a rozhodnutí pro řešení krize zapojen jako 

spolutvůrce právních předpisů; 

vypouští se 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/4 

Pozměňovací návrh  4 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. rád by jako spolutvůrce právních 

předpisů zdůraznil, že je třeba vytvořit 

trvalý EMF založený na metodě 

Společenství; poznamenává, že EMS 

a/nebo EMF by měly být založeny na 

solidaritě, měly by podléhat přísným 

pravidlům, mimo jiné pokutám, které se u 

členských států budou uplatňovat v 

důsledku řešení nadměrných schodků 

veřejných financí, nepřiměřeného 

zadlužení nebo nadměrné nerovnováhy; 

 

vypouští se 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/5 

Pozměňovací návrh  5 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že trvalý krizový 

mechanismus, který bude věrohodný, 

stabilní, dlouhodobý a vycházející ze 

základních technických skutečností, by 

měl být přijat řádným legislativním 

postupem a měl by být založen na metodě 

Společenství, aby zajistil větší zapojení 

Evropského parlamentu, a zajistil tak 

lepší demokratickou odpovědnost, a měl 

by vycházet z odborných znalostí, 

nezávislosti a objektivity Komise; 

naléhavě v tomto ohledu žádá Evropskou 

radu, aby k tomuto účelu vytvořila v rámci 

revize SFEU odpovídající právní základ; 

 

vypouští se 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/6 

Pozměňovací návrh  6 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. konstatuje, že v každém případě by 

EMS měl být podmíněn přísnými 

podmínkami a měl by být financován, 

mimo jiné, z inovačních finančních 

nástrojů a/nebo prostřednictvím příjmů z 

pokut udělovaných členským státům v 

důsledku postupů využívajících 

nadměrných schodků veřejných financí, 

nepřiměřeného zadlužení nebo nadměrné 

nerovnováhy, budou-li tyto nové nástroje 

zahrnuty do právních předpisů, o kterých 

se v současné době jedná, a měly by být v 

podobě, ve které budou přijaty; 

vypouští se 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/7 

Pozměňovací návrh  7 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. zdůrazňuje, že financování trvalého 

krizového mechanismu musí vycházet ze 

zásady „znečišťovatel platí“, tzn. členský 

stát, který vytváří větší riziko svými 

schodky a dluhovým zatížením, by měl 

financovat větší část celkových aktiv; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\852144CS.doc  PE455.839v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

14. 12. 2010 B7-0733/8 

Pozměňovací návrh  8 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. rád by jako spolutvůrce právních 

předpisů zdůraznil, že je třeba vytvořit 

trvalý krizový mechanismus, který bude 

věrohodný, stabilní, dlouhodobý a bude 

vycházet ze základních technických 

skutečností a který by měl být přijat 

řádným legislativním postupem a měl by 

být založen na metodě Společenství, aby 

na jedné straně zajistil větší zapojení 

Evropského parlamentu, a zajistil tak 

lepší demokratickou odpovědnost, a na 

druhé straně vycházel z odborných 

znalostí, nezávislosti a objektivity Komise; 

naléhavě proto žádá Evropskou radu, aby 

k tomuto účelu vytvořila v rámci revize 

SFEU odpovídající právní základ; 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/9 

Pozměňovací návrh  9 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. konstatuje, že v každém případě by 

EMS měl být založen na solidaritě, měl by 

podléhat přísným podmínkám a měl by být 

financován mj. z inovačních finančních 

nástrojů a/nebo prostřednictvím příjmů z 

pokut udělovaných členským státům v 

důsledku řešení nadměrných schodků 

veřejných financí nebo opatření 

souvisejících s nepřiměřeným zadlužením 

nebo nadměrnou nerovnováhou, bude-li 

příslušné ustanovení zahrnuto do 

legislativního balíčku pro správu 

ekonomických záležitostí, o němž se v 

současné době jedná, a v podobě 

požadované v souladu s tímto 

ustanovením; 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/10 

Pozměňovací návrh  10 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. konstatuje, že trvalý krizový 

mechanismus by se měl začít uplatňovat co 

nejdříve, aby se zajistila stabilita trhu a 

rozptýlily se pochybnosti, pokud jde o 

dluhopisy, které byly vystaveny v rámci 

dočasného mechanismu, avšak musí být 

vyplaceny až po zavedení trvalého 

krizového mechanismu; 

10. konstatuje, že trvalý krizový 

mechanismus by se měl začít uplatňovat co 

nejdříve, aby se zajistila stabilita trhu a 

posílila jistota, pokud jde o dluhopisy, 

které byly vystaveny před zřízením 

trvalého krizového mechanismu; 

Or. en 
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14. 12. 2010 B7-0733/11 

Pozměňovací návrh  11 

José Manuel García-Margallo y Marfil 

za skupinu PPE 

Antolín Sánchez Presedo 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B7-0733/2010 

Sharon Bowles 

o zavedení stálého krizového mechanismu na ochranu finanční stability eurozóny 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. trvá na tom, aby byl soukromý sektor 

zapojen do sdílení finančního zatížení a 

aby v tomto ohledu byla pravidla 

uzpůsobena tak, aby byla použitelná pro 

zapojení věřitelů ze soukromého sektoru 

případ od případu, přičemž musí být zcela 

v souladu s politikami MMF; 

16. trvá na tom, aby byla pravidla 

uzpůsobena tak, aby byla použitelná pro 

zapojení věřitelů ze soukromého sektoru 

případ od případu, přičemž musí být zcela 

v souladu s politikami MMF; 

Or. en 

 

 


