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Pozměňovací návrh 55
Thomas Händel

Návrh nařízení
- 

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jürgen Klute

Návrh nařízení
- 

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
- 

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. el
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Pozměňovací návrh 58
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2 a (nové) 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 136 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy, jejichž měnou je euro, 
mají zvláštní zájem a povinnost provádět 
hospodářské politiky, které podporují řádné 
fungování hospodářské a měnové unie, a 
vyvarovat se politik, které ho ohrožují.

(1) Členské státy, jejichž měnou je euro, 
mají zvláštní zájem a povinnost provádět 
hospodářské politiky, které podporují řádné 
fungování hospodářské, sociální a měnové 
unie, a vyvarovat se politik, které ho 
ohrožují.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Strategie EU-2020, která nahradila 
Lisabonskou strategii, jež nepřinesla 
žádné úspěšné výsledky, nemůže rozhodně 
splnit cíle plné zaměstnanosti a prosperity 
pro všechny občany Evropy.
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Or. el

Pozměňovací návrh 61
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Ozdravení z krize a předcházení 
dalším krizím nelze dosáhnout za použití 
právě těch ekonomických nástrojů a toho 
ekonomického modelu, které krizi 
způsobily. Nebude-li to uznáno, bude to 
znamenat, že náklady na ozdravení 
ponesou evropští pracující.

Or. el

Pozměňovací návrh 62
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Zkušenosti získané v prvním desetiletí 
fungování hospodářské a měnové unie 
ukazují, že je potřeba schválit následující 
cíle a zásady: solidaritu mezi členskými 
státy, skutečnou správu ekonomických 
záležitostí a podporu udržitelného růstu a 
plné zaměstnanosti.

Or. el

Pozměňovací návrh 63
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Za účelem zajištění řádného 
fungování hospodářské a měnové unie 
umožňuje Smlouva přijmout v eurozóně 
zvláštní opatření nad rámec ustanovení 
použitelných na všechny členské státy.

(2) Smlouva o fungování Evropské unie a 
nařízení týkající se Paktu o stabilitě a 
růstu zavedly postup při nadměrném 
schodku, jehož základem je proces 
mnohostranného dialogu, v němž Komise 
provádí dozor a dohled a dává doporučení 
Radě. Zkušenosti získané při provádění 
postupu při nadměrném schodku ukazují, 
že Rada a Komise by měly svá rozhodnutí 
zveřejňovat, a to takovým způsobem, aby 
byl zajištěn kolektivní tlak, a ukazují 
rovněž, že je potřeba, aby Evropský 
parlament vyzýval členské státy 
s rozpočtovými problémy, aby přišly do 
příslušného výboru a vysvětlily 
rozhodnutí, která přijaly na základě 
postupu při nadměrném schodku. Pokud 
jde o rozpočtové cíle, které se členské státy 
zavázaly plnit, řídí se členské státy svými 
vícestrannými závazky a v případě 
neplnění novými cíli. Je ovšem rovněž 
zřejmé, že závazek cíle udržitelných 
veřejných financí se nedotýká zásady 
subsidiarity, což znamená, že za volbu 
politik a kroků k dosažení těchto cílů plně 
odpovídají členské státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 64
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí by se měl opírat 
o několik vzájemně propojených a 
ucelených politik pro udržitelný růst a 
zaměstnanost postavených na zdravé 
strategii Unie pro růst a zaměstnanost se 
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zvláštním zaměřením na rozvoj a 
posilování jednotného trhu, na podporu 
mezinárodních obchodních vztahů a 
konkurenceschopnosti, o účinný rámec 
pro předcházení a nápravu nadměrných 
rozpočtových schodků (Pakt o stabilitě a 
růstu), o pevný rámec pro předcházení 
makroekonomické nerovnováze a pro její 
nápravu, o posílenou regulaci trhu a 
dohled nad ním (včetně 
makroobezřetnostního dohledu ze strany 
Evropské rady pro systémová rizika) a o 
důvěryhodný stálý mechanismus pro 
řešení krizí.

Or. en

Odůvodnění

(Tento návrh navazuje na pozměňovací návrh 3, bod odůvodnění 2b (nový), k němuž přidává 
slova „se zvláštním zaměřením na rozvoj a posilování jednotného trhu, na podporu 
mezinárodních obchodních vztahů a konkurenceschopnosti“.)

Pozměňovací návrh 65
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí by se měl opírat 
o několik vzájemně propojených a 
ucelených politik pro udržitelný růst a 
zaměstnanost, tj. o strategii Unie pro růst 
a zaměstnanost, o účinný rámec pro 
předcházení a nápravu nadměrných 
rozpočtových schodků (Pakt o stabilitě a 
růstu), o pevný rámec pro předcházení 
makroekonomické nerovnováze a pro její 
nápravu se zaměřením na zranitelná 
místa, ztrátu konkurenceschopnosti a 
vysokou míru zadluženosti členských 
států, posílenou regulaci trhu a dohled 
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nad ním (včetně makroobezřetnostního 
dohledu ze strany Evropské rady pro 
systémová rizika) a důvěryhodné stálé 
mechanismy pro řešení krizí.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí, který by měl být 
zaveden v eurozóně, by měl zahrnovat 
účinný rámec pro předcházení a nápravu 
nadměrných rozpočtových schodků 
(revidovaný Pakt o stabilitě a růstu), 
pevný rámec pro předcházení 
makroekonomické nerovnováze a pro její 
nápravu, posílenou regulaci trhu a dohled 
nad ním (včetně makroobezřetnostního 
dohledu ze strany Evropské rady pro 
systémová rizika) a důvěryhodný stálý 
mechanismus pro řešení krizí

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí by se měl  opírat 
o několik vzájemně propojených a 
ucelených politik, tj. o strategii Unie pro 
zaměstnanost a inteligentní, udržitelný a 
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inkluzivní růst, evropský semestr pro 
posílenou koordinaci hospodářských a 
rozpočtových politik, účinný rámec pro 
předcházení a nápravu nadměrných 
rozpočtových schodků (Pakt o stabilitě a 
růstu), silného rámce pro předcházení 
makroekonomické nerovnováze a pro její 
nápravu, posílené regulace trhu a 
dohledu nad ním (včetně 
makroobezřetnostního dohledu ze strany 
Evropské rady pro systémová rizika), 
spolehlivého mechanismu pro stálou 
finanční stabilitu, víceletého finančního 
rámce a zvýšeného rozpočtu Unie 
s novými finančními a vlastními zdroji, 
jehož cílem by mělo být zlepšení 
ekonomické koordinace a dosažení cílů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí by se měl opírat 
o několik propojených politik pro 
udržitelný růst a zaměstnanost, jež musí 
být vzájemně v souladu, tj. o strategii Unie 
pro růst a zaměstnanost, o vícestranný 
rámec dohledu (evropský semestr) a o 
účinný rámec pro předcházení a nápravu 
nadměrných rozpočtových situací (Pakt o 
stabilitě a růstu), o pevný rámec pro 
předcházení makroekonomické 
nerovnováhy a její nápravu, o posílenou 
regulaci finančního trhu a dohled nad 
ním (včetně makroobezřetnostního 
dohledu ze strany Evropské rady pro 
systémová rizika) a o Evropský měnový 
fond s cílem sloučit určitou část státních 
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dluhů členských států a pomoci jim 
vyřešit finanční krizi a financovat 
investice, které mohou posílit hospodářský 
růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí by se měl opírat 
o soubor propojených politik pro 
udržitelný růst a zaměstnanost, které musí 
být soudržné a musí se vzájemně 
posilovat. Zejména za účelem posílení 
jednotného trhu by členské státy měly 
úzce spolupracovat s Komisí na 
odstranění přetrvávajících překážek 
týkajících se volného pohybu 
zaměstnanců, zboží, kapitálu a služeb jako 
součásti komplexní strategie pro růst a 
zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pakt o stabilitě a růstu a úplný rámec 
správy ekonomických záležitostí by měl 
doplňovat strategii Unie pro růst a 
zaměstnanost, jejímž cílem je posílit 
konkurenceschopnost a sociální stabilitu 
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Unie, a být s touto strategií v souladu. 
Tato propojení by však neměla přinášet 
výjimky z ustanovení Paktu o stabilitě a 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Pakt o stabilitě a růstu a úplný rámec 
správy ekonomických záležitostí by měl 
doplňovat strategii Unie pro růst a 
zaměstnanost, jejímž cílem je posílit 
konkurenceschopnost a sociální stabilitu 
Unie, a být s touto strategií v souladu. 
Zohledňuje rozvoj a posilování 
jednotného trhu a podporu 
mezinárodních obchodních vztahů.

Or. en

Odůvodnění

(Tento návrh navazuje na pozměňovací návrh 4, bod odůvodnění 2c (nový), k němuž přidává 
slova „Zohledňuje rozvoj a posilování jednotného trhu a podporu mezinárodních obchodních 
vztahů“.)

Pozměňovací návrh 72
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Pakt o stabilitě a růstu a úplný rámec 
správy ekonomických záležitostí Unie by 
měl doplňovat strategii Unie pro 
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zaměstnanost a inteligentní a udržitelný 
růst, jejímž cílem je posílit 
konkurenceschopnost, ekologickou 
odpovědnost a sociální pokrok Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Zkušenosti získané v prvním desetiletí 
fungování hospodářské a měnové unie 
ukazují, že je třeba v Unii zlepšit správu 
ekonomických záležitostí, což by mělo být 
založeno na větší zainteresovanosti 
členských států na společně dohodnutých 
pravidlech a politikách a na pevnějším 
rámci pro vnitrostátní hospodářské 
politiky na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Zkušenosti získané v prvním desetiletí 
fungování hospodářské a měnové unie 
ukazují, že je třeba v Unii zlepšit správu 
ekonomických záležitostí, což by mělo být 
založeno na větší zainteresovanosti 
členských států na společně dohodnutých 
pravidlech a politikách a na pevnějším 
rámci dohledu nad vnitrostátními 
hospodářskými a rozpočtovými politikami 
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na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Posilování správy ekonomických 
záležitostí by mělo jít ruku v ruce 
s posilováním demokratické legitimity 
Unie, čehož by mělo být dosaženo užším a 
včasnějším zapojením Evropského 
parlamentu, vnitrostátních parlamentů a 
regionálních parlamentů s legislativními 
a fiskálními pravomocemi do postupů 
koordinace hospodářské politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Posílení správy ekonomických 
záležitostí by mělo jít ruku v ruce s 
posílením demokratické legitimity správy 
ekonomických záležitostí v Unii, čehož by 
mělo být dosaženo užším a včasnějším 
zapojením Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů do postupů 
koordinace hospodářské a rozpočtové 
politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pravidla fungování Hospodářského a 
měnového výboru a Pakt o stabilitě a 
růstu nepodporují hospodářskou 
konvergenci v eurozóně. Vytvářejí a 
udržují naopak makroekonomickou 
nerovnováhu a prohlubují tak propast 
mezi rozvinutými a méně rozvinutými 
zeměmi, čímž nadále prohlubují rozdíly 
v evropské životní úrovni.

Or. el

Pozměňovací návrh 78
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Každoroční politická doporučení 
Komise by měla být před započetím 
rozprav v Radě projednána v Evropském 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Je nezbytné provést zásadní změnu ve 
fungování Paktu o stabilitě a růstu tak, 
aby splňoval kritéria solidarity mezi 
členskými státy a skutečnou 
hospodářskou konvergenci a podporu 
udržitelného růstu a plné zaměstnanosti a 
vyvaroval se přitom finanční, hospodářské 
a sociální politice úsporných opatření.

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Dosažení a udržení dynamického 
jednotného trhu se považuje za součást 
řádného a hladkého fungování 
hospodářské a měnové unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Úplný rámec správy ekonomických 
záležitostí by měl doplňovat strategii Unie 
pro růst a zaměstnanost, jejímž cílem je 
posílit konkurenceschopnost a sociální 
stabilitu Unie, a být s touto strategií v 
souladu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik by měl hrát 
klíčovou úlohu při uskutečňování 
požadavku podle čl. 212 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU), aby 
členské státy považovaly své hospodářské 
politiky za záležitost společného zájmu a 
odpovídajícím způsobem je koordinovaly. 
Transparentnost a nezávislý dohled jsou 
nedílnou součástí posílené správy 
ekonomických záležitostí a měly by tedy 
být posíleny na evropské i vnitrostátní 
úrovni. Rada a Komise by měly uvádět a 
zveřejňovat důvody pro své postoje a 
rozhodnutí v příslušných fázích postupů 
pro koordinaci hospodářské politiky. 
Vnitrostátní rozpočtové rámce by měly 
posílit úlohu nezávislých fiskálních 
orgánů a zajistit zveřejňování 
transparentních fiskálních statistik.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik by měl hrát 
klíčovou úlohu při uskutečňování 
požadavku podle čl. 212 odst. 1 Smlouvy o 
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fungování Evropské unie (SFEU), aby 
členské státy považovaly své hospodářské 
politiky za záležitost společného zájmu a 
koordinovaly je v zájmu větší stability a 
předvídatelnosti v Unii jako celku; 
zdůrazňuje, že transparentní a nezávislý 
dohled jsou základními stavebními 
kameny zlepšeného rámce správy 
ekonomických záležitostí; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
Rada a Komise zapojily Evropský 
parlament v příslušných fázích 
koordinačních postupů hospodářské 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Je nezbytné komplexní a integrované 
řešení dluhové krize v eurozóně, neboť 
roztříštěný přístup se neosvědčil.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Členské státy mimo eurozónu nejsou 
povinny provádět toto nařízení.

Or. el
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Pozměňovací návrh 86
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Pro posílení ekonomického růstu a 
pro podporu cílů strategie Evropa 2020 (I) 
budou nepoužité prostředky na platby 
opětovně začleněny do společných 
programů, jejichž cílem je růst. 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
(II) úvěrové kapacity EIBa vytvoření trhu 
projektových dluhopisů by měly být 
využity na získání finančních prostředků 
od jiných finančních institucí a 
soukromých investorů na kapitálovém 
trhu, jako jsou penzijní fondy a 
pojišťovny, využitelných k financování 
evropských projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Posílení správy ekonomických 
záležitostí by mělo jít ruku v ruce s 
posílením demokratické legitimity správy 
evropských ekonomických záležitostí, 
čehož by mělo být dosaženo užším a 
včasnějším zapojením Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů 
do postupů koordinace hospodářské 
politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) Komise by měla zastávat silnější 
koordinační úlohu v rámci postupů 
posíleného dozoru, pokud jde o posouzení, 
sledování, mise in situ, doporučení a 
varování týkající se konkrétního 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských a rozpočtových politik by 
měl hrát klíčovou úlohu při 
uskutečňování požadavku podle čl. 121 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU), aby členské státy 
považovaly své hospodářské politiky za 
záležitost společného zájmu a 
odpovídajícím způsobem je koordinovaly. 
Transparentnost, nezávislý dohled a 
mnohostranný koordinovaný dozor jsou 
nedílnou součástí posílené správy 
ekonomických záležitostí. Rada a Komise 
by měly uvádět a zveřejňovat důvody pro 
své postoje a rozhodnutí v příslušných 
fázích postupů pro koordinaci 
hospodářské politiky.

Or. en



PE458.626v01-00 20/139 AM\856766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 90
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2f) Rámec pro mnohostranný dohled 
(evropský semestr) by měl hrát klíčovou 
úlohu při uskutečňování požadavku podle 
čl. 121 odst. 1 SFEU, aby členské státy 
považovaly své hospodářské politiky za 
záležitost společného zájmu a 
odpovídajícím způsobem je koordinovaly. 
Transparentnost a nezávislý dohled jsou 
nedílnou součástí posílené správy 
ekonomických záležitostí. Rada a Komise 
by měly uvádět a zveřejňovat důvody pro 
své postoje a rozhodnutí v příslušných 
fázích postupů pro koordinaci 
hospodářské a rozpočtové politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2f) Aniž by byla dotčena práva a 
povinnosti členských států podle SFEU, 
měly by mít ty státy, jejichž měnou není 
euro, právo rozhodnout se, že se nebudou 
řídit některými ustanoveními právních 
předpisů EU v oblasti správy 
ekonomických záležitostí v souladu 
s podmínkami stanovenými v každém 
právním předpisu EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Aniž by byla dotčena práva a 
povinnosti členských států podle SFEU, 
měly by mít ty státy, jejichž měnou není 
euro, právo uplatňovat právní předpisy o 
správě ekonomických záležitostí, včetně 
těch členských států, jejichž měnou není 
euro, ale které byly přijaty do MSK II na 
základě podmínek své smlouvy o 
přistoupení k Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 h (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2h) Politická reakce členských států na 
hodnocení, rozhodnutí, doporučení a 
varován ze strany Komise nebo Rady 
v rámci evropského semestru, budou 
zohledňována i) při postupech 
prosazování preventivních a nápravných 
částí Paktu o stabilitě a růstu, ii) při 
opatřeních na prosazování opatření 
k nápravě makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně, iii) při 
zajišťování, aby podmínky spojené 
s přidělování prostředků z Evropského 
měnového fondu bylo vhodně 
přizpůsobeno základním potřebám 
členského státu a že jeho hospodářské 
politiky se ubírají správným směrem, a iv) 
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při zajišťování, že finanční pomoc 
Evropského měnového fondu členským 
státům zmírní otřesy vyvolané 
ekonomickou regulací, pomůže jim 
vyhnout se neplacení státního dluhu, bude 
předcházet nákladům na jiné země 
v nepříznivé situaci a zaručí finanční 
stabilitu eurozóny jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 g (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2g) Komise by měla mít silnější a 
nezávislejší úlohu v postupu posíleného 
dohledu. Toto se týká posouzení, 
monitorování, misí, doporučení a 
varování konkrétního členského státu. 
Kromě toho by měla být omezena úloha 
Rady v rámci kroků vedoucích k 
případným sankcím a hlasování 
obrácenou kvalifikovanou většinou je 
třeba v Radě používat, kdykoli to umožní 
Smlouva o fungování Evropské unie 
(SFEU). Člen Rady zastupující dotyčný 
členský stát a ti, kdo nepostupují 
v souladu s doporučeními Rady, aby 
přijali nápravná opatření dle ustanovení 
Paktu o stabilitě a růstu nebo řešili 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, se hlasování neúčastní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 g (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0 (2g) Komise by měla mít silnější a 
nezávislejší úlohu v postupu posíleného 
dohledu. Toto se týká posouzení, 
monitorování, misí, doporučení a 
varování konkrétního členského státu. 
V krocích vedoucích k sankcím je navíc 
třeba používat obrácenou kvalifikovanou 
většinu v souladu se SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 

vypouští se
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zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

Or. el

Pozměňovací návrh 98
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, je zapotřebí 
komplexní systém pobídek a dodatečných 
sankcí. Sankce by měly posílit 
důvěryhodnost rámce pro fiskální dohled 
v Unii, zatímco pobídky by měly motivovat 
členské státy, aby co nejrychleji zajistily 
soulad a dostaly zpět peníze, které musely 
nejdříve zaplatit jako sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, je zapotřebí 
dodatečná pomoc. Případné sankce by 
neměly poškodit politickou solidaritu Unie 
a sociální soudržnost v jejích členských 
státech. Pobídky by měly posílit 
důvěryhodnost měnové unie a snížit 
přílišné náklady na státní dluh a veřejné 
investice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí pobídky a dodatečné sankce a 
pobídky. Tyto sankce by měly posílit 
důvěryhodnost rámce pro fiskální dohled v 
Unii a pobídky by měly posílit jeho 
dodržování.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) K účinnějšímu prosazování 
rozpočtového dohledu v eurozóně jsou 
zamýšleny navrhované sankce a posílení 
důvěryhodnosti a účinnosti rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

Or. el

Pozměňovací návrh 102
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné sankce. Tyto sankce 
by měly posílit důvěryhodnost rámce pro 
fiskální dohled v Unii.

(3) Aby bylo prosazování rozpočtového 
dohledu v eurozóně účinnější, jsou 
zapotřebí dodatečné odstupňované sankce 
a pobídky. Tyto sankce by měly posílit 
důvěryhodnost rámce pro fiskální dohled v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Rámec rozpočtového dohledu by měl 
v každém případě podpořit cíle růstu a 
zaměstnanosti v Unii. Zejména v době 
hospodářského poklesu je třeba jej 
kombinovat s účinnou snahou o stimulaci 
udržitelného růstu a ochrany sociální 
soudržnosti a tvorby pracovních míst a 
zároveň respektovat specifické priority a 
potřeby členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásady stanovené ve finančním 
rámci Unie mohou nabýt důvěryhodnosti 
pouze v případě, že dojde k zásadní změně 
cílů rámce. Nové cíle musí podporovat 
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solidaritu, demokracii, skutečnou 
hospodářskou konvergenci a sociální 
zabezpečení všech občanů Evropy.

Or. el

Pozměňovací návrh 105
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pravidla stanovená tímto nařízením by 
měla zajistit spravedlivé, včasné, 
odstupňované a účinné mechanismy pro 
dodržení preventivní a nápravné složky 
Paktu o stabilitě a růstu, zejména nařízení 
(ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o 
posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad 
hospodářskými politikami a o posílení 
koordinace hospodářských politik1 a 
nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. 
července 1997 o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku2.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Ve svém usnesení ze dne 20. října 
2010, které obsahovalo doporučení pro 
Komisi ke zlepšení rámce správy 
ekonomických záležitostí a stability v Unii, 
zejména v eurozóně, vyzývá Evropský 

1 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.
2 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6. 
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parlament ke zřízení „solidního a 
důvěryhodného mechanismu pro 
předcházení nadměrným schodkům a 
jejich řešení v eurozóně“ a žádá v této 
souvislosti, aby bylo během příštího roku 
vypracováno hodnocení dopadu a studie 
proveditelnosti s cílem zřídit stálý 
mechanismus nebo orgán (Evropský 
měnový fond), který by omezil morální 
riziko a sloužil by k záchraně stability 
eurozóny jako celku a jejích členských 
států, jejichž měnou je euro.

__________________
3. Úř. věst L 209, 2.8.1997, s. 6

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Systém společných eurobondů, 
jejichž základem jsou vnitrostátní dluhy až 
do určité percentuální výše specifického 
HDP členského státu, nikoli však nižší než 
60 % HDP, spojené a sloučené do 
jednotného trhu se státními dluhopisy, by 
podpořil soulad s Paktem o stabilitě a 
růstu a fiskální pravověrnost. Systém 
společných eurobondů s přísným 
rozvržením a požadavky na spojený dluh 
vedle zbývajícího vnitrostátního dluhu by 
umožnil vymáhání fiskální kázně jak 
pomocí politiky, tak pomocí trhů. Takový 
systém zajišťující, že by část 
vnitrostátního dluhu byla sloučena, 
zatímco za ostatní dluhy bude zodpovídat 
výhradně členský stát, by vyústil v systém 
odstupňovaných sankcí a odměn 
snižujících pravděpodobnost krize.
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Or. en

Pozměňovací návrh 108
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vyzývá Komisi, aby provedla 
nezávislé posouzení dopadu na možný 
evropský nástroj finanční stability nebo 
na budoucí evropský mechanismus 
stability, z nichž by se mohl vyvinout plán 
Evropského měnového fondu na základě 
charakteristických rysů a osvědčených 
zkušeností Mezinárodního měnového 
fondu s cílem zachovat finanční stabilitu 
EU jako celku poskytováním finanční 
pomoci za přísných podmínek členským 
státům s ekonomickými problémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V rámci řádného legislativního 
postupu by měl být schválen stálý krizový 
mechanismus, který by byl inspirován 
metodou Společenství a který by na jedné 
straně posiloval úlohu Parlamentu a 
zvyšoval demokratickou odpovědnost a na 
straně druhé vycházel z odbornosti, 
nezávislosti a nestrannosti Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Měl by být zřízen stálý krizový 
mechanismus nebo orgán, který by se řídil 
předpisy Unie a byl by financován 
zejména z příjmů pocházejících ze sankcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zajištění finanční stability 
eurozóny jako celku a jejích členských 
států by měl být v souladu s čl. 3 odst. 1 
písm. c) a čl. 122 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie zřízen Evropský 
měnový fond, který by se řídil předpisy 
Unie a byl by financován částečně z 
příjmů pocházejících ze sankcí a z úroku 
získaného Komisí z vkladů. Tento fond by 
měl vycházet z rozhodnutí přijatých 
Radou ve dnech 9. a 10. května 2010 a z 
prohlášení Euroskupiny ze dne 28. 
listopadu 2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem zajištění finanční stability 
eurozóny jako celku by měl být v souladu 
s čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 122 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
zřízen Evropský měnový fond, který by se 
řídil předpisy Unie a byl by financován 
zejména z příjmů pocházejících ze sankcí 
a inovativních finančních nástrojů. Tento 
fond by měl vycházet z rozhodnutí 
přijatých Radou ve dnech 9. a 10. května 
2010 a z prohlášení Euroskupiny ze dne 
28. listopadu 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Za účelem zajištění finanční stability 
eurozóny a jejích členských států, jejichž 
měnou je euro, by měl být v souladu s čl. 3 
odst. 1 písm. c) a čl. 122 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie zřízen Evropský 
měnový fond, který by se řídil předpisy 
Unie a byl by financován částečně z 
příjmů pocházejících ze sankcí. Tento 
fond by měl vycházet z rozhodnutí 
přijatých Radou ve dnech 9. a 10. května 
2010 a z prohlášení Euroskupiny ze dne 
28. listopadu 2010.

Or. en



PE458.626v01-00 32/139 AM\856766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 114
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Za účelem zajištění finanční stability 
eurozóny by měl být zřízen Evropský 
měnový fond, který by se řídil předpisy 
Unie a byl by financován zejména z 
příjmů pocházejících ze sankcí. Tento 
fond by měl vycházet z rozhodnutí 
přijatých Radou ve dnech 9. a 10. května 
2010 a z prohlášení Euroskupiny ze dne 
28. listopadu 2010.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh by měl být vložen mezi pozměňovací návrhy 10 a 11.)

Pozměňovací návrh 115
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Od přijetí tohoto usnesení 
Evropského parlamentu vyzvala Evropská 
rada ve svých závěrech ze zasedání 
konanýchve dnech 28. a 29. října 2010 a 
ve dnech 16. a 17. prosince 2010 k 
„zavedení stálého krizového mechanismu 
pro zajištění finanční stability eurozóny 
jako celku na základě změny článku 136 
SFEU („evropský mechanismus 
stability“)“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 
122 odst. 2 a článku 136 odst. 1 písm. a) 
SFEU by měly být na základě metody 
Společenství zavedeny eurobondy s cílem 
posílit dodržování Paktu o stabilitě a růstu 
a posílit koordinaci a dohled nad 
rozpočtovou kázní.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Anni Podimata

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Priority Unie pro růst a zaměstnanost 
v členských státech, jež dodržují Pakt o 
stabilitě a růstu nebo přijaly nápravná 
opatření, by měly být financovány 
prostřednictvím příjmů z nepoužitých 
prostředků na platby v rozpočtu Unie a 
z inovativních finančních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Nestabilita trhů a úrokové rozpětí 
státních dluhopisů některých členských 
států, jejichž měnou je euro, vyzývají k 
rázným opatřením na obranu stability 
eura.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Evropský měnový fond by měl sloužit 
trojímu účelu: měl by pokrývat určité 
procento státního dluhu členských států, 
který může být splacen, aniž by byla 
ohrožena finanční stabilita jiného 
členského státu nebo eurozóny jako celku 
(Eurosecurities), měl by pomoci 
kterémukoli členskému státu s finančními 
problémy řešit krizi, do které se mohl 
dostat (stálý mechanismus pro řešení 
krize), a konečně mobilizovat zdroje na 
financování investic, které mohou 
podpořit hospodářský růst (projektové 
dluhopisy).

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Posílení likvidity na novém 
celosvětovém trhu s eurobondy by mohlo 
snížit finanční náklady členských států a 
podpořit euro jako bezpečný přístav.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Členské státy, jejichž měnou je euro, 
by měly spojit až {...} procent státního 
dluhu v rámci systému společné a 
nerozdílné odpovědnosti (Eurosecurities). 
Zatímco běžná emise by posílila likviditu 
dluhopisů na kapitálovém trhu, systém 
společné a nerozdílné odpovědnosti slouží 
k tomu, aby pomohl těm státům, které 
mají stále větší potíže se zvyšováním 
kapitálu. Eurosecurities mají přednost 
před dluhem vnitrostátních vlád. Mohly 
by pomoci podpořit euro jako rezervní 
měnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Priority Unie, jako jsou pracovní 
místa, inteligentní, udržitelný a inkluzivní 



PE458.626v01-00 36/139 AM\856766CS.doc

CS

růst v členských státech, které respektují 
Pakt o stabilitě a růstu nebo přijaly 
nápravná opatření, mohou být zcela 
financovány pomocí eurobondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) Pro posílení fiskální kázně by těm 
zemím, které mají důvěryhodnou 
hospodářskou a fiskální politiku, mělo být 
umožněno vypůjčit si až {...} procent svého 
HDP, zatímco země se slabším 
hospodářským nebo fiskálním postavením 
by měly mít povinnost platit 
příplatek/zvláštní úrokovou sazbu, nebo 
by jim mělo být povoleno vypůjčit si nižší 
poměrnou část HDP v Eurosecurities. 
V extrémním případě, kdy by měla 
účastnická země trvale provádět 
neudržitelnou hospodářskou nebo fiskální 
politiku, bude její podíl na vydávání 
Eurosecurities pozastaven.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, v rámci preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu by měly motivovat 

vypouští se
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k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

Or. el

Pozměňovací návrh 125
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, v rámci preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu by měly motivovat 
k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 126
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou (5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
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je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů. To by 
mělo být považováno za minimální 
požadavek, neboť státní rozpočet by měl 
vykazovat podstatný strukturální přebytek, 
aby byla zaručena jeho dlouhodobá 
udržitelnost.

Or. fi

Pozměňovací návrh 127
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly stanovit i pobídky 
za účelem posílení dodržování udržitelné 
fiskální politiky. Tato politika by měla 
zajistit, aby tempo růstu veřejných výdajů 
za normálních okolností nepřekročilo 
udržitelně plánované střednědobé tempo 
růstu hrubého domácího produktu (HDP), 
ledaže by překročení výdajů bylo 
vyrovnáno zvýšením veřejných příjmů 
nebo diskreční snížení příjmů snížením 
výdajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž 
měnou je euro, v rámci preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu by měly motivovat 
k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Pomoc a pobídky pro členské státy, 
jejichž měnou je euro, v rámci preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu by měly 
zajistit odpovídající a zdravou fiskální 
politiku. Tato politika by měla zajistit, aby 
tempo růstu veřejných výdajů za 
normálních okolností nepřekročilo 
obezřetně plánované střednědobé tempo 
růstu hrubého domácího produktu (HDP), 
ledaže by překročení výdajů bylo 
vyrovnáno zvýšením veřejných příjmů 
nebo diskreční snížení příjmů snížením 
výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáváno 
stálým a systematickým zvyšováním 
veřejných příjmů nebo diskreční snížení 
příjmů snížením výdajů.
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Or. hu

Pozměňovací návrh 130
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
udržitelné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo udržitelně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
snížení příjmů snížením výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by měly motivovat k 
obezřetné fiskální politice. Tato politika by 
měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 

(5) Sankce pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu jsou určeny jako motivace 
k obezřetné fiskální politice. Tato politika 
by měla zajistit, aby tempo růstu veřejných 
výdajů za normálních okolností 
nepřekročilo obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu hrubého 
domácího produktu (HDP), ledaže by 
překročení výdajů bylo vyrovnáno 
zvýšením veřejných příjmů nebo diskreční 
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snížení příjmů snížením výdajů. snížení příjmů snížením výdajů.

Or. el

Pozměňovací návrh 132
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Konsolidace evropského jednotného 
trhu je základním předpokladem k 
zajištění řádného fungování a posilování 
hospodářské a měnové unie. V tomto 
smyslu je nezbytné odstranit stávající 
regulační a fyzické překážky, které 
znemožňují dosažení jednotného 
evropského železničního prostoru, 
zejména v oblasti nákladní dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pravidla stanovená v tomto nařízení 
by měla obsahovat taková opatření, jako 
pobídky pro jejich dodržování v příznivých 
dobách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Společné eurobondy by podpořily 
konvergenci a koordinaci hospodářské 
politiky, a proto by měly posílit dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu. Pravidla 
stanovená v tomto nařízení jsou obecnými 
pokyny pro zřízení společných dluhopisů 
v eurozóně. Společné dluhopisy by měly 
být zavedeny do 1. ledna 2013.
Fiskální konvergence je klíčovou součástí 
nezbytnou k posílení dodržování pravidla 
provádění udržitelné fiskální politiky. 
Komise by proto měla do konce roku 2011 
vypracovat konzistentní soubor 
legislativních návrhů a poskytnout tak 
hotový společný evropský fiskální rámec 
k zajištění konvergence, řádné regulace a 
spravedlivé soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout 
prostor k manévrování, především s 

vypouští se
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ohledem na potřebu veřejných investic.

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout 
prostor k manévrování, především s 
ohledem na potřebu veřejných investic.

(6) Udržitelnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit vypořádání se s běžnou 
cyklickou fluktuací při zachování schodku 
veřejných financí pod 3 % referenční 
hodnotou a umožnit zabezpečení rychlého 
postupu směrem k fiskální udržitelnosti. 
S ohledem na to by střednědobý 
rozpočtový cíl měl poskytnout prostor k 
manévrování, především v oblasti 
veřejných investic, jež vedou k dosažení 
cílů Unie, jako jsou pracovní místa a 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 

(6) Udržitelnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit vypořádání se s běžnou 
cyklickou fluktuací při zachování schodku 
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schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout 
prostor k manévrování, především s 
ohledem na potřebu veřejných investic.

veřejných financí pod 3 % referenční 
hodnotou a umožnit zabezpečení rychlého 
postupu směrem k fiskální udržitelnosti. 
S ohledem na to by střednědobý 
rozpočtový cíl měl poskytnout prostor k 
manévrování, především v oblasti 
veřejných investic, jež vedou k dosažení 
cílů Unie, jako je růst a pracovní místa. 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout prostor 
k manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

(6) Udržitelnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 
cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout prostor 
k manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Obezřetnou fiskální politikou by měl 
být účinně dosažen a udržen střednědobý 
rozpočtový cíl. Orientace na střednědobý 

(6) Obezřetnou a udržitelnou fiskální 
politikou by měl být účinně dosažen a 
udržen střednědobý rozpočtový cíl. 
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cíl pro stav rozpočtu by měla členským 
státům zajistit dostatečnou rezervu ve 
vztahu k 3 % referenční hodnotě pro 
schodek veřejných financí, umožnit 
zabezpečení rychlého postupu směrem k 
udržitelnosti a současně poskytnout prostor 
k manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

Orientace na střednědobý cíl pro stav 
rozpočtu by měla členským státům zajistit 
dostatečnou rezervu ve vztahu k 3 % 
referenční hodnotě pro schodek veřejných 
financí, umožnit zabezpečení rychlého 
postupu směrem k udržitelnosti a současně 
poskytnout prostor k manévrování, 
především s ohledem na potřebu veřejných 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Obezřetnou a udržitelnou fiskální 
politikou by měl být účinně dosažen a 
udržen střednědobý rozpočtový cíl. 
Orientace na střednědobý cíl pro stav 
rozpočtu by měla členským státům zajistit 
dostatečnou rezervu ve vztahu k 3 % 
referenční hodnotě pro schodek veřejných 
financí, umožnit zabezpečení rychlého 
postupu směrem k udržitelnosti a 
současně poskytnout prostor k 
manévrování, především s ohledem na 
potřebu veřejných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o vypouští se
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stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na 
újmu hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada 
vydá doporučení v souladu s čl. 121 odst. 
4 Smlouvy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy. Z hlediska tohoto doporučení 
bude jako důležitý faktor zohledněna 
struktura dluhu.

Or. en



AM\856766CS.doc 47/139 PE458.626v01-00

CS

Pozměňovací návrh 143
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by sankcí stanovenou 
v případě nedodržení pravidla udržitelné 
fiskální politiky měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k udržitelné 
fiskální politice měla být povinnost 
členského státu, jehož měnou je euro a 
který nedosahuje dostatečného pokroku v 
rozpočtové konsolidaci, dočasně složit 
úročený vklad. Povinnost by byla uložena 
v případě, kdy přes počáteční varování 
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přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na 
újmu hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

Komise pokračuje členský stát v jednání, 
které sice není porušením zákazu 
nadměrného schodku, avšak je 
neudržitelné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné 
fiskální politice měla být povinnost složit 
úročený vklad, která by byla dočasně 
uložena členskému státu, jehož měnou je 
euro a který nedosahuje dostatečného 
pokroku v rozpočtové konsolidaci. 
Povinnost by byla uložena v případě, kdy 
přes počáteční varování Komise pokračuje 
členský stát v jednání, které sice není 
porušením zákazu nadměrného schodku, 
avšak je neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada vydá 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy.

(7) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné a 
udržitelné fiskální politice měla být 
povinnost složit úročený vklad, která by 
byla dočasně uložena členskému státu, 
jehož měnou je euro a který nedosahuje 
dostatečného pokroku v rozpočtové 
konsolidaci. Povinnost by byla uložena v 
případě, kdy přes počáteční varování 
Komise pokračuje členský stát v jednání, 
které sice není porušením zákazu 
nadměrného schodku, avšak je neobezřetné 
a potenciálně na újmu hladkému fungování 
hospodářské a měnové unie, a z tohoto 
důvodu Rada vydá doporučení v souladu s 
čl. 121 odst. 4 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu by motivem k obezřetné a 
udržitelné fiskální politice měla být 
povinnost složit úročený vklad, která by 
byla dočasně uložena členskému státu, 
jehož měnou je euro a který nedosahuje 
dostatečného pokroku v rozpočtové 
konsolidaci. Povinnost by byla uložena v 
případě, kdy přes počáteční varování 
Komise pokračuje členský stát v jednání, 
které sice není porušením zákazu 
nadměrného schodku, avšak je 
neobezřetné a potenciálně na újmu 
hladkému fungování hospodářské a 
měnové unie, a z tohoto důvodu Rada 
vydá doporučení v souladu s čl. 121 odst. 
4 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Složený úročený vklad by měl být 
společně s naběhlými úroky uvolněn ve 
prospěch dotyčného členského státu poté, 
co Rada dospěje k závěru, že situace, jež 
vedla k uložení povinnosti složit vklad, již 
pominula.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 148
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Složený úročený vklad by měl být 
společně s naběhlými úroky uvolněn ve 
prospěch dotyčného členského státu poté, 
co Rada dospěje k závěru, že situace, jež 
vedla k uložení povinnosti složit vklad, již 
pominula.

(8) Složený úročený vklad by měl být 
společně s naběhlými úroky uvolněn ve 
prospěch dotyčného členského státu poté, 
co Rada dospěje k závěru, že situace, jež 
vedla k uložení povinnosti složit vklad, již 
pominula.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu by sankce pro členský 
stát, jehož měnou je euro, měly spočívat v 
povinnosti složit neúročený vklad v 
případě rozhodnutí Rady o existenci 
nadměrného schodku a v povinnosti 
uhradit pokutu v případě nesplnění 
doporučení Rady k odstranění 
nadměrného schodku. Tyto sankce by 
měly být uloženy bez ohledu na to, zda 
dotyčnému členskému státu byla již dříve 
uložena povinnost složit úročený vklad.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 150
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
poskytla dostatečnou motivaci, aby 
členské státy, jejichž měnou je euro, 
dodržovaly fiskální rámec Unie. Pokuta 
spojená s čl. 126 odst. 11 Smlouvy, 
upřesněná v článku 12 nařízení (ES) č. 
1467/971, se skládá z pevné složky ve výši 
0,2 % HDP a z pohyblivé složky. 
Odstupňování a rovné zacházení s 
členskými státy je tedy zajištěno, pokud se 
úročený vklad, neúročený vklad a pokuta 
podle tohoto nařízení rovnají 0,2 % HDP, 
tj. výši pevné složky pokuty spojené s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 151
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
spravedlivé odstupňování sankcí v rámci 
preventivní i nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu, vyhnula se procykličnosti 
a poskytla dostatečnou motivaci, aby 

1 Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6. 
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fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/974 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

členské státy, jejichž měnou je euro, 
dodržovaly fiskální rámec Unie. Pokuta 
spojená s čl. 126 odst. 11 Smlouvy, 
upřesněná v článku 12 nařízení (ES) č. 
1467/974 , se skládá z pevné složky ve výši 
0,2 % HDP a z pohyblivé složky. 
Odstupňování a rovné zacházení s 
členskými státy je tedy zajištěno, pokud se 
úročený vklad, neúročený vklad a pokuta 
podle tohoto nařízení rovnají 0,2 % HDP, 
tj. výši pevné složky pokuty spojené s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 
fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/974 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu, 
vyhnula se procykličnosti a poskytla 
dostatečnou motivaci, aby členské státy, 
jejichž měnou je euro, dodržovaly fiskální 
rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 126 odst. 
11 Smlouvy, upřesněná v článku 12 
nařízení (ES) č. 1467/974 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

__________________
4. Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s.6
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 
fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/97 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 
fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/97 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy, jejíž horní hranice je 0,5 % 
HDP.

Or. hu

Pozměňovací návrh 154
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 

(10) Výše úročeného vkladu, neúročeného 
vkladu a pokuty podle tohoto nařízení by 
měla být stanovena tak, aby zajistila 
odstupňování sankcí v rámci preventivní i 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu a 
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poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 
fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/974 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,2 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,2 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

poskytla dostatečnou motivaci, aby členské 
státy, jejichž měnou je euro, dodržovaly 
fiskální rámec Unie. Pokuta spojená s čl. 
126 odst. 11 Smlouvy, upřesněná v článku 
12 nařízení (ES) č. 1467/974 , se skládá z 
pevné složky ve výši 0,4 % HDP a z 
pohyblivé složky. Odstupňování a rovné 
zacházení s členskými státy je tedy 
zajištěno, pokud se úročený vklad, 
neúročený vklad a pokuta podle tohoto 
nařízení rovnají 0,4 % HDP, tj. výši pevné 
složky pokuty spojené s čl. 126 odst. 11 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Příjmy z těchto dodatečných sankcí, 
zvláště z úročeného vkladu ve výši 0,2 % 
HDP v případě přetrvávajících a zvláště 
závažných odchylek od obezřetné fiskální 
politiky, z neúročeného vkladu ve výši 
0,2 % HDP na základě rozhodnutí Rady 
zahájit u daného členského státu postup 
při nadměrné nerovnováze a konečně z 
pokuty v případě nesplnění původního 
doporučení Rady na nápravu schodku, by 
měly být převedeny na vázaný účet zřízený 
pro tento stát neplnící doporučení, jemuž 
bude vrácen zůstatek na účtu, jakmile 
Rada jednající na návrh Komise 
rozhodně, že potřebná náprava byla 
provedena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V 
rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by Komise také měla mít možnost 
navrhnout snížení nebo zrušení sankce na 
základě mimořádných hospodářských 
okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V 
rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by Komise také měla mít možnost 
navrhnout snížení nebo zrušení sankce na 
základě mimořádných hospodářských 
okolností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadované snížení nebo zrušení pokut omezuje automatické provádění postupů. Je třeba 
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zajistit plné uplatňování pravidel a postupů, aby byla zachována důvěryhodnost rámce správy 
ekonomických záležitostí, a proto by neměly být zaváděny články umožňující obcházet tato 
pravidla.

Pozměňovací návrh 158
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V 
rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by Komise také měla mít možnost 
navrhnout snížení nebo zrušení sankce na 
základě mimořádných hospodářských 
okolností.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 159
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V 
rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by Komise také měla mít možnost 
navrhnout snížení nebo zrušení sankce na 
základě mimořádných hospodářských 
okolností.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V 
rámci nápravné složky Paktu o stabilitě a 
růstu by Komise také měla mít možnost 
navrhnout snížení nebo zrušení sankce na 
základě mimořádných hospodářských 
okolností.

(11) Komise by také měla výjimečně mít 
možnost navrhnout snížení nebo zrušení 
sankce na základě mimořádných 
hospodářských okolností po slyšení v 
rámci příslušného výboru Evropského 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských okolností.

(11) Rada by měla mít rozumnou možnost 
snížit nebo zrušit sankce uložené 
členskému státu, jehož měnou je euro, na 
základě návrhu Komise nebo Evropského 
parlamentu nebo na základě návrhu 
vycházejícího z žádosti dotyčného 
členského státu. V rámci nápravné složky 
Paktu o stabilitě a růstu by Komise také 
měla mít možnost navrhnout snížení nebo 
zrušení sankce na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo negativních 
společenských dopadů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rada by měla mít možnost snížit nebo 
zrušit sankce uložené členskému státu, 
jehož měnou je euro, na základě návrhu 
Komise vycházejícího z odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu. V rámci 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu by 
Komise také měla mít možnost navrhnout 
snížení nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských okolností.

(11) Rada by měla mít možnost snížit, 
odložit nebo zrušit sankce uložené 
členskému státu, jehož měnou je euro, na 
základě návrhu Komise vycházejícího z 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu nebo v případě vážného 
hospodářského poklesu. V rámci nápravné 
složky Paktu o stabilitě a růstu by Komise 
také měla mít možnost navrhnout snížení 
nebo zrušení sankce na základě 
mimořádných hospodářských okolností 
nebo v případě vážného hospodářského 
poklesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 164
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku společně 
s úrokem z tohoto vkladu a vybranými 
pokutami.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být převedeny Evropskému měnovému 
fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn (12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
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po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být převedeny mechanismu stability, který 
byl ohlášen ve sdělení Rady ze dne 
16. prosince 2010. Do zřízení tohoto 
mechanismu by měly být veškeré úroky a 
pokuty převedeny evropskému nástroji 
finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být použity na podporu dosažení cílů 
dlouhodobého investování a 
zaměstnanosti Unie, zejména takovým 
způsobem, který by překlenul společenské 
a hospodářské rozdíly mezi nejbohatšími a 
nejchudšími členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být převedeny evropskému mechanismu 
finanční stability nebo jinému stálému 
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schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

krizovému mechanismu zřízenému podle 
čl. 136 odst. 3 SFEU..

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být rozděleny mezi členské státy, jejichž 
měnou je euro a které nemají nadměrný 
schodek a není s nimi veden postup při 
nadměrné nerovnováze.

(12) Neúročený vklad by měl být uvolněn 
po nápravě nadměrného schodku a úrok z 
tohoto vkladu a vybrané pokuty by měly 
být převedeny do rozpočtu Společenství.

Or. el

Pozměňovací návrh 170
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Státní dluh v měnové unii má jinou 
dynamiku než státní dluhy v nezávislých 
měnách. Proto je třeba revidovat 
zachování preferenčního přístupu ke 
státnímu dluhu eurozóny a v těch 
případech, kdy dojde k neplnění Paktu o 
stabilitě a růstu podle nařízení (ES) č. 
1466/97 a nařízení (ES) č. 1467/97, omezit 
nebo zrušit tento přístup jako disciplinární 
opatření k řešení přílišné 
makroekonomické nerovnováhy a 
dodržování Paktu o stabilitě a růstu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pravomoc přijímat jednotlivá 
rozhodnutí o uplatnění sankčních 
mechanismů stanovených v tomto 
nařízení by měla být svěřena Radě. Jako 
součást koordinace hospodářských politik 
členských států v rámci Rady podle čl. 121 
odst. 1 Smlouvy jsou tato jednotlivá 
rozhodnutí bezprostředním pokračováním 
opatření přijatých Radou v souladu s 
články 121 a 126 Smlouvy a nařízení (ES) 
č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 172
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Na podporu odpovědnosti a 
zainteresovanosti členských států 
uspořádá Rada diskusi, na které přijme 
závěry a doporučení k těmto významným 
záležitostem, jež mají vliv na zájmy 
Evropské unie a jejích občanů, a bude 
jednat veřejně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož toto nařízení obsahuje obecná 
pravidla pro účinné prosazování nařízení 
(ES) č. 1466/97 a (ES) č. 1467/97, mělo by 
být přijato řádným legislativním postupem 
podle čl. 121 odst. 6.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 174
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Protože cíle, tj. vytvoření jednotného 
sankčního mechanismu, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení 
uvedeného cíle,

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 175
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Protože cíle, tj. vytvoření jednotného 
sankčního mechanismu, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení 
uvedeného cíle.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 176
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Vzhledem k tomu, že měnová 
politika pro členské státy, jejichž měnou je 
euro, je ve výlučné pravomoci Unie, a 
Komisi by měly být svěřeny pravomoci pro 
nouzové zásahy v případě ohrožení 
stability eura.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Ustanovení tohoto nařízení jsou 
plně v souladu s článkem 3 Smlouvy a s 
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horizontálními články SFEU, zejména 
články 7, 8, 9, 10 a 11, s Listinou lidských 
práv i s ustanoveními protokolu 26 a čl. 
153 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Podle čl. 48 odst. 2 Smlouvy o 
Evropské unii nemohou být Evropské 
komisi uděleny další pravomoci.

Or. el

Pozměňovací návrh 179
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Tímto nařízením není dotčen výkon 
základních práv uznávaných v členských 
státech a v právu Unie. Tímto nařízením 
není rovněž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy a 
práva na protestní akce během 
kolektivního vyjednávání podle 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů, které jsou v souladu s právem 
Unie.

Or. en



PE458.626v01-00 66/139 AM\856766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 180
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Opatření na dodržování v příznivých 

dobách
1. Systém kreditů bude specifikován 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 2b až 2d. Kredity 
se udělí, pokud budou členské státy 
dodržovat pravidlo udržitelné politiky tak, 
jak je definováno v článku 5 nařízení, a 
mimo to dosáhnou ročních cílů 
směřujících ke střednědobému cíli. 
Kredity se ztrácejí v případě v případě 
podstatné odchylky od udržitelné fiskální 
politiky.
2. Pokud po uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada proti aktu v 
přenesené pravomoci námitky nevyslovily, 
zveřejní se tento akt v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstoupí v platnost v den, 
který je v něm uveden.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
nevznést žádné námitky.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vznese 
námitky. Orgán, který vznesl námitky 
proti aktu v přenesené pravomoci, vysvětlí 
důvody takového jednání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 2c (nový) je 
svěřena Komisi na dobu pěti let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Komise 
předloží zprávu o přenesených 
pravomocích nejpozději do šesti měsíců 
před koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
je Evropský parlament nebo Rada nezruší 
v souladu s článkem 4b (nový).
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 4b 
(nový) a 4c (nový).

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 4 a v čl. 4 odst. 1 může Evropský 
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parlament nebo Rada kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, 
jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a 
možné důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Neovlivní platnost již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Rozhodnutí se zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1c
Společné eurobondy

1. Společné eurobondy se v eurozóně 
zavedou do 1. ledna 2013 s cílem posílit 
kázeň a dodržování Paktu o stabilitě a 
růstu a podpořit konvergenci a koordinaci 
hospodářské politiky.
Budou vydávány za tržní cenu výměnou 
za stávající státní dluhopisy a/nebo se 
slevou místo státních dluhopisů.
Tyto společné dluhopisy by se používaly ve 
výměnných nabídkách s příslušnou slevou 
v rámci plánů na řešení státního dluhu a 
zejména v rámci evropského mechanismu 
stability.
2. Účast na vydávání společných 
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eurobondů závisí na dodržování Paktu o 
stabilitě a růstu a je věcí rozhodnutí Rady 
na základě doporučení Komise.
3. Společné eurobondy mohou sdružit až 
60 % HDP vnitrostátního dluhu každého 
zúčastněného členského státu. Společný 
dluh je prioritním dluhem před všemi 
ostatními dluhy členských států.
4. Emise eurobondů se opírá o důkladné 
institucionální a administrativní úpravy v 
souladu s nejvyššími standardy a 
osvědčenými postupy agentur, které v 
současné době spravují státní dluh v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1d
Fiskální konvergence

1. Komise vypracuje do konce roku 2011 
konzistentní soubor legislativních návrhů 
a poskytnout tak hotový společný evropský 
fiskální rámec k zajištění konvergence, 
řádné regulace a spravedlivé soutěže.
2. Soubor bude obsahovat:
a) obecné předpisy pro společný 
konsolidovaný základ daně z příjmu 
právnických osob a minimální sazby daně 
právnických osob, která bude postupně 
zvyšována až do výše 25 %;
b) obecné předpisy na podporu fiskální 
spolupráce směřující k plně automatické 
výměně informací a na posílení boje proti 
vyhýbání se daňovým povinnostem;
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c) daň z finančních transakcí v eurozóně;
d) koordinované zavádění ekologických 
daní;
e) daň z finančních transakcí s ohledem 
na velikost subjektu a množství 
nezajištěných krátkodobých finančních 
prostředků;
f) zavádění povinného informačního 
systému o příjmu právnických osob a o 
daních placených z tohoto příjmu v každé 
zemi a automatickou výměnu informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1e
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Článek -1 f (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1f
Poté, co Komise informuje o svém 
návrhu, a před přijetím rozhodnutí Rady 
uvedeného v článcích 3.1, 4.1 a 5.1 může 
členský stát, jehož fiskální politika je 
považována za neudržitelnou, 
bezodkladně požádat o svolání mimořádné 
schůze příslušného výboru Evropského 
parlamentu za účasti Rady k projednání 
důvodu odchylek nebo přílišných 
schodků.
Rada vezme při rozhodování v úvahu 
všechny relevantní faktory a veřejné 
jednání v Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti vypouští se
1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.
2. Toto nařízení se vztahuje na členské 
státy, jejichž měnou je euro.

Or. pt

Pozměňovací návrh 188
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Článek 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti vypouští se
1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.
2. Toto nařízení se vztahuje na členské 
státy, jejichž měnou je euro.

Or. el

Pozměňovací návrh 189
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.

1. Toto nařízení stanoví systém pobídek a 
sankcí za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu a posilování koordinace a 
dohledu nad rozpočtovou kázní v 
eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.

1. Toto nařízení stanoví systém pobídek a 
sankcí za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu v eurozóně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 191
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.

1. Toto nařízení stanoví systém pobídek a 
sankcí za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 
eurozóně.

1. Toto nařízení stanoví systém pobídek a 
sankcí za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
stabilitě a růstu v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí za 
účelem posílení prosazování preventivní a 
nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu v 

1. Toto nařízení stanoví systém sankcí a 
pobídek za účelem posílení prosazování 
preventivní a nápravné složky Paktu o 
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eurozóně. stabilitě a růstu v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem zlepšení dialogu mezi 
orgány Unie, především mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a 
vnitrostátními parlamenty, vládami a 
jinými příslušnými orgány členských 
států, a zajištění větší transparentnosti a 
veřejné odpovědnosti může Evropský 
parlament uspořádat veřejná slyšení o 
makroekonomickém a rozpočtovém 
dohledu, který provádí Rada a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, především mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a 
parlamenty, vládami a jinými příslušnými 
orgány členských států, a zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
Evropský parlament uspořádat veřejné 
rozpravy a slyšení o makroekonomickém a 
rozpočtovém dohledu, který provádí Rada 
a Komise.
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Or. en

Pozměňovací návrh 196
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, především mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a 
parlamenty, vládami a jinými příslušnými 
orgány členských států, a zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
Evropský parlament uspořádat slyšení a 
veřejné rozpravy o makroekonomickém a 
rozpočtovém dohledu, který provádí Rada 
a Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za účelem posílení dialogu mezi 
orgány Unie, především mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a 
vnitrostátními parlamenty, vládami a 
jinými příslušnými orgány členských 
států, a zajištění větší transparentnosti a 
odpovědnosti může Evropský parlament 
uspořádat veřejné rozpravy o 
makroekonomickém a rozpočtovém 
dohledu, který provádí Rada a Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na členské 
státy, jejichž měnou je euro.

2. Toto nařízení se vztahuje na členské 
státy, jejichž měnou je euro. Vztahuje se i 
na členské státy, jejichž měnou není euro, 
ale byly přijaty do mechanismu směnných 
kursů II.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Nikolaos Chountis

Návrh nařízení
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Definice vypouští se
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. „preventivní složkou Paktu o stabilitě a 
růstu“ systém mnohostranného dohledu 
organizovaný podle nařízení (ES) č. 
1466/97 z července 1997;
2. „nápravnou složkou Paktu o stabilitě a 
růstu“ postup kontroly nadměrného 
schodku členských států upravený v 
článku 126 Smlouvy a v nařízení (ES) č. 
1467/97 ze dne 7. července 1997;
3. „mimořádnými hospodářskými 
okolnostmi“ okolnosti, za nichž se 
překročení referenční hodnoty schodku 
veřejných financí považuje za výjimečné 
ve smyslu čl. 126 odst. 2 písm. a) druhé 
odrážky Smlouvy a ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1467/97.
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Or. el

Pozměňovací návrh 200
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Definice vypouští se
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1. „preventivní složkou Paktu o stabilitě a 
růstu“ systém mnohostranného dohledu 
organizovaný podle nařízení (ES) č. 
1466/97 z července 1997;
2. „nápravnou složkou Paktu o stabilitě a 
růstu“ postup kontroly nadměrného 
schodku členských států upravený v 
článku 126 Smlouvy a v nařízení (ES) č. 
1467/97 ze dne 7. července 1997;
3. „mimořádnými hospodářskými 
okolnostmi“ okolnosti, za nichž se 
překročení referenční hodnoty schodku 
veřejných financí považuje za výjimečné 
ve smyslu čl. 126 odst. 2 písm. a) druhé 
odrážky Smlouvy a ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1467/97.

Or. pt

Pozměňovací návrh 201
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Evropský měnový fond

1. Evropský měnový fond se zřizuje 
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s cílem zlepšení správy ekonomických 
záležitostí a koordinace na úrovni EU, 
zajistit finanční stabilitu eurozóny jako 
celku a posílit rozpočtovou kázeň mezi 
členskými státy a vypracovat 
důvěryhodnou strategii pro růst. Evropský 
měnový fond bude spravován podle 
pravidel Unie.
2. Evropský měnový fond slouží třem 
hlavním cílům:
a) pomáhat kterémukoliv členskému státu 
s finančními problémy vyřešit krizi, do 
které by se tento stát mohl dostat, převzít 
tak běžnou odpovědnost evropského 
nástroje finanční stability a evropského 
mechanismu stability a zaujmout místo 
budoucího stálého mechanismu pro 
řešení krizí;
b) vydávat společné cenné papíry, kterými 
by se financovalo až {...} procent dluhu 
členských států, jejichž měnou je euro, a 
zpřístupnit jim své zdroje za předpokladu, 
že dodržují zlepšený rámec správy 
ekonomických záležitostí;
c) vytvořit projektové dluhopisy na 
financování evropských projektů 
s dlouhodobým obchodním potenciálem. 
Evropský rozpočet by se použil na zlepšení 
ratingu s cílem získat finanční prostředky 
od finančních institucí a od soukromých 
investorů na kapitálových trzích.
3. Evropskému měnovému fondu by byly 
přiděleny úroky plynoucí Komisi z vkladů 
složených a pokut vybraných v souladu s 
[články 3, 4 a 5 tohoto nařízení, článku 12 
nařízení (ES) č. 1467/97 a článku 3 
nařízení (EU) č. …/2010 o donucovacích 
opatřeních k nápravě nadměrné 
mikroekonomické nerovnováhy v 
eurozóně].

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
[Evropský měnový fond]

Evropský měnový fond se zřizuje s cílem 
zajistit finanční stabilitu eurozóny jako 
celku a jejích členských států a posílit 
rozpočtovou kázeň mezi členskými státy.
Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
a pokut vybraných v souladu s [články 3, 
4 a 5 tohoto nařízení, článku 12 nařízení 
(ES) č. 1467/97 a článku 3 nařízení (EU) 
č. …/2010 o donucovacích opatřeních k 
nápravě nadměrné mikroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně] budou přiděleny 
Evropskému měnovému fondu a budou:
a) spravovány podle pravidel Unie a
b) používány pro účely stávajícího 
evropského nástroje finanční stability a 
evropského mechanismu stability a 
jakékoli budoucí struktury, která 
převezme jejich úkoly.
Evropský měnový fond může získávat 
dodatečné finanční zdroje prostřednictvím 
příspěvků od členských států na základě 
toho, jak dodržují Pakt o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
[Evropský měnový fond]

[Evropský měnový fond] se zřizuje s cílem 
zajistit finanční stabilitu eurozóny a 
posílit rozpočtovou kázeň mezi členskými 
státy.
Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
a pokut vybraných v souladu s [články 3, 
4 a 5 tohoto nařízení, článku 12 nařízení 
(ES) č. 1467/97 a článku 3 nařízení (EU) 
č. …/2010 o donucovacích opatřeních k 
nápravě nadměrné mikroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně] budou přiděleny 
Evropskému měnovému fondu a budou:
a) spravovány podle pravidel Unie a
b) používány pro účely stávajícího 
evropského nástroje finanční stability a 
evropského mechanismu stability a 
jakékoli budoucí struktury, která 
převezme jejich úkoly.
[Evropský měnový fond] může získávat 
dodatečné finanční zdroje prostřednictvím 
příspěvků od členských států na základě 
toho, jak dodržují Pakt o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Evropský měnový fond se zřizuje s cílem 
zajistit finanční stabilitu eurozóny 
skládající se z členských států, jejichž 
měnou je euro, a posílit rozpočtovou 
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kázeň mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Stabilitu eurozóny a zúčastněných 
členských států zajišťuje stálý 
mechanismus stability. Od každého 
zúčastněného členského státu, na který se 
vztahují pravidla prioritizace, může být 
pomocí mechanismu získán státní dluh. 
Podmínky se uplatní v závislosti na stupni 
plnění Paktu o stabilitě a růstu a 
makroekonomické rovnováhy. Podmínky 
mohou zahrnovat provádění pravidelných 
vratných plateb ze zástavy, nebo program 
posíleného dohledu, dodatečné požadavky 
na podávání zpráv a kontroly.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh je třeba posuzovat ve spojitosti s pozměňovacím návrhem článku 
2a Sylvie Goulardové.)

Pozměňovací návrh 206
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
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[Evropský mechanismus stability]
Evropský mechanismus stability se zřizuje 
s cílem zajistit finanční stabilitu eurozóny 
jako celku a posílit rozpočtovou kázeň 
mezi členskými státy.
Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
a pokut vybraných v souladu s [články 3, 
4 a 5 tohoto nařízení, článku 12 nařízení 
(ES) č. 1467/97 a článku 3 nařízení (EU) 
č. …/2010 o donucovacích opatřeních k 
nápravě nadměrné mikroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně] budou přiděleny 
evropskému nástroji finanční stability a 
po zřízení evropského mechanismu 
stability nebo jiného stálého krizového 
mechanismu budou přiděleny tomuto 
mechanismu. Budou:
a) spravovány podle pravidel Unie a
b) užívány pro účely takového stálého 
krizového mechanismu.
Evropský mechanismus stability může 
získávat další finanční zdroje 
prostřednictvím příspěvků od členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Do tří let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise pro členské 
státy eurozóny, které mohou využít 
pobídky popsané v této kapitole, návrh na 
zřízení společného rámce pro zdanění 
kapitálu a právnických osob, včetně 
minimálních sazeb, a rámce pro základní 
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pracovní a sociální normy, včetně 
ekvivalentních minimálních mezd a 
udržitelných hranic pro odchod do 
důchodu.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh by měl být zařazen do kapitoly 1a (nová) „Pobídky“, kterou 
vytvořila zpravodajka.)

Pozměňovací návrh 208
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
U půjček od evropského nástroje finanční 
stability, evropského mechanismu stability 
nebo stálého mechanismu stability bude 
účtován úrok vycházející z nákladů a 
příslušný rizikový příplatek. V 
podmínkách může být zahrnut stanovený 
stimul s cílem podnítit včasné splacení 
půjček a usnadnění návratu vypůjčovatele 
na kapitálové trhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
U půjček od od evropského nástroje 
finanční stability, evropského 
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mechanismu stability nebo stálého 
mechanismu stability bude účtován úrok 
vycházející z nákladů. Vybírány mohou 
být i dodatkové vratné poplatky nebo 
vratné pravidelné platby, které budou 
vráceny při splacení půjčky nebo v jiném 
dohodnutém dřívějším termínu.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh je třeba posuzovat ve spojitosti s pozměňovacím návrhem článku 
2a zpravodajky.)

Pozměňovací návrh 210
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Eurosecurities

1. Evropské státní dluhopisy nebo 
eurosecurities by měly být vydávány 
Evropským měnovým fondem na 
financování až {...} procent státního dluhu 
členských států eurozóny, které dodržují 
zlepšený rámec správy ekonomických 
záležitostí a stability Unie.
2. Členské státy eurozóny by měly spojit až 
{...} procent HDP svého státního dluhu v 
rámci systému společné a nerozdílné 
odpovědnosti. Eurosecurities budou 
vydávány na základě metody Unie. 
Eurosecurities budou vydávány ve formě 
prioritního dluhopisu a budou mít 
přednost před všemi ostatními druhy 
dluhopisů.
3. Státní dluhopisy převyšující procento 
kryté z eurosecurities by měly být 
vydávány vnitrostátními vládami a budou 
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řazeny až za eurosecurities.
4. Evropský měnový fond vydá 
eurosecurities na základě rozhodnutí 
Rady na návrh Komise. Komise jej 
neprodleně předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské centrální bance.
5. Členské státy, jejichž měnou je euro, 
mohou požádat o financování svého 
státního dluhu v dohodnuté procentní výši 
dopisem o úmyslu, který by mohl být 
schvalován jejich parlamentem, vyžaduje-
li to vnitrostátní právo s cílem ochránit 
rozpočtovou odpovědnost. Komise jej 
neprodleně předloží Radě, Evropskému 
parlamentu a Evropskému měnovému 
fondu.
6. Na základě článku 291 SFEU Komise 
schválí formou prováděcích aktů přidělení 
požadovaných prostředků členským 
státům s obezřetnou fiskální politikou a 
zdravými základy. Komise neprodleně 
předloží své rozhodnutí Radě, 
Evropskému parlamentu a Evropskému 
měnovému fondu.
7. Rada může na doporučení Komise 
uložit členským státům, které neplní 
doporučení, přijmout nápravné kroky 
podle Paktu o stabilitě a růstu nebo řešit 
přílišnou makroekonomickou 
nerovnováhu zvláštní úrokovou sazbu. 
Zvláštní úroková sazba by měla být 
vyplacena zpět zemi, jíž je poskytována 
půjčka, jakmile je zrušeno rozhodnutí o 
přílišném schodku nebo jakmile Rada 
dospěje na doporučení Komise k závěru, 
že v členském státě již není přílišná 
nerovnováha. Rada nebude při svém 
jednání zohledňovat hlasování člena Rady 
zastupujícího dotyčný členský stát. 
Všechna rozhodnutí v této souvislosti se 
neprodleně předkládají Evropskému 
parlamentu a Evropskému měnovému 
fondu.
8. Na doporučení Komise může Rada 
omezit nebo zamítnout přidělení plateb 
požadovaných členskými státy v případě 
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opakovaného nebo závažného neplnění 
doporučení přijmout nápravné kroky 
podle Paktu o stabilitě a růstu, nebo řešit 
přílišnou makroekonomickou 
nerovnováhu. Komise neprodleně předloží 
odmítnutí Radě, Evropskému parlamentu 
a Evropskému měnovému fondu.
9. Vydávání eurosecurities je předmětem 
důkladné institucionální a administrativní 
kontroly v souladu s nejvyššími standardy 
a osvědčenými postupy agentur, které v 
současné době spravují státní dluh v 
členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Anni Podimata

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Společné eurobondy

1. Společné eurobondy se v eurozóně 
zavedou s cílem posílit kázeň a dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu. Eurobondy se 
zavedou pouze tehdy, jakmile budou 
splněna kritéria uvedená v tomto článku, 
a to včetně celkového posouzení dopadů. 
Eurobondy se zavedou a fungují v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Eurobondy nezvýší zadlužení.
Budou vydávány za tržní cenu výměnou 
za stávající státní dluhopisy nebo místo 
vydávání státních dluhopisů.
2. Účast na vydávání eurobondů je 
podmíněna dodržováním Paktu o stabilitě 
a růstu a je věcí rozhodnutí Rady na 
základě doporučení Komise. Členské státy 
se na tomto mechanismu podílí pouze v 
případě, že splňují kritéria týkající se míry 
zadlužení a výše schodku, jak jsou 
stanoveny Paktem o stabilitě a růstu.
Rada může na doporučení Komise případ 
od případu rozhodnout, že členský stát, 
který čelí výjimečným okolnostem, se 
může účastnit nebo může i nadále 
pokračovat v účasti na vydávání 
eurobondů.
3. Eurobondy se mohou uplatnit na určitý 
podíl HDP státního dluhu každého 
členského státu až do výše kritérií Paktu o 
stabilitě a růstu. Společný dluh je 
prioritním dluhem a má přednost před 
všemi ostatními dluhy členských států.
4. Mohou se účastnit členské státy, na něž 
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se vztahuje výjimka.
5. Vydávání eurobondů je předmětem 
důkladné institucionální a administrativní 
kontroly v souladu s nejvyššími standardy 
a osvědčenými postupy agentur, které v 
současné době spravují státní dluh v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Článek 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2b
Společné eurobondy

1. Společné eurobondy se v eurozóně 
zavedou s cílem posílit kázeň a dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu. Eurobondy se 
zavedou pouze tehdy, jakmile budou 
splněna kritéria uvedená v tomto článku, 
a to včetně celkového posouzení dopadů. 
Eurobondy se zavedou a fungují v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Eurobondy nezvýší zadlužení.
Budou vydávány za tržní cenu výměnou 
za stávající státní dluhopisy nebo místo 
vydávání státních dluhopisů.
2. Účast na vydávání eurobondů je 
podmíněna přísným dodržováním zásad a 
cílů Unie tak, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě o Evropské unii a ve Smlouvě o 
fungování Evropské unie.
3. Eurobondy se mohou uplatnit až 60 % 
HDP z vnitrostátního dluhu každého 
členského státu. Společný dluh je 
prioritním dluhem a má přednost před 
všemi ostatními dluhy členských států.
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4. Mohou se účastnit členské státy, na něž 
se vztahuje výjimka.
5. Vydávání eurobondů je předmětem 
důkladné institucionální a administrativní 
kontroly v souladu s nejvyššími standardy 
a osvědčenými postupy agentur, které v 
současné době spravují státní dluh v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2c
Eurobondy

1. Eurobondy se v eurozóně zavedou s 
cílem posílit kázeň a dodržování Paktu o 
stabilitě a růstu a posílit rozpočtovou a 
ekonomickou koordinaci. Eurobondy se 
zavedou pouze tehdy, jakmile budou 
splněna kritéria uvedená v tomto článku, 
a to včetně celkového posouzení dopadů. 
Eurobondy se zavedou a fungují v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Eurobondy nezvýší zadlužení.
Budou vydávány za tržní cenu výměnou 
za stávající státní dluhopisy nebo místo 
vydávání státních dluhopisů.
2. Účast na vydávání eurobondů je 
zaměřena tak, aby podněcovala 
dodržování Paktu o stabilitě a růstu, a je 
věcí rozhodnutí Rady na základě 
doporučení Komise.
3. Eurobondy se mohou uplatnit až 40% 
HDP z vnitrostátního dluhu každého 
členského státu. Společný dluh je 
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prioritním dluhem a má přednost před 
všemi ostatními dluhy členských států.
4. Vydávání eurobondů je předmětem 
důkladné institucionální a administrativní 
kontroly v souladu s nejvyššími standardy 
a osvědčenými postupy agentur, které v 
současné době spravují státní dluh v 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Článek 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2c
Příjmy z nevyužitých položek plateb
Příjmy pocházející z nevyužitých položek 
plateb v rozpočtu Unie mohou být 
přesunuty do rozpočtu Unie na následující 
rok a přiděleny na programy zaměřené ke 
splnění priorit Unie stanovených v článku 
9 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

Návrh nařízení
Článek 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2c
Stálý krizový mechanismus

1. Řádným legislativním postupem by měl 
být zřízen spolehlivý, silný, stálý krizový 
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mechanismus založený na zkušenostech 
se základními technickými skutečnostmi a 
inspirovaný metodou Unie na ochranu 
finanční stability eurozóny.
2. Stálý krizový mechanismus by měl být 
založen na solidaritě, řízen Evropským 
měnovým fondem, měl by podléhat 
přísným pravidlům podmíněnosti a měl by 
být financován mimo jiné prostřednictvím 
inovativních finančních nástrojů a/nebo 
z pokut uložených členským státům 
v důsledku řízení o přílišném schodku 
nebo opatření týkající se přílišného dluhu 
nebo přílišné nerovnováhy.
3. Stálý krizový mechanismus by měl být 
zaveden co nejdříve, aby zajišťoval 
stabilitu na trzích a posiloval jistotu 
v souvislosti s dluhopisy, jež byly vydány 
před zřízením stálého krizového 
mechanismu.
4. Členské státy mimo eurozónu by měly 
být zapojeny do tvorby tohoto 
mechanismu, a těm členským státům, 
které by měly zájem o účast na tomto 
mechanismu, by se mělo dostat této 
možnosti.
5. Při provádění návrhů právě 
projednávaných Evropskou radou, 
zejména návrhů souvisejících 
s postavením zachránců investorů a 
účastníků trhu, by měly být zvláště 
zohledňovány politické reakce na 
konkrétní doporučení určená členským 
státům v rámci evropského semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 2 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2d
Projektové dluhopisy

1. Projektové dluhopisy na financování 
projektů s dlouhodobým obchodním 
potenciálem budou zřízeny na základě 
metody Unie, aby doplnily Pakt o stabilitě 
a růstu a rámec správy ekonomických 
záležitostí o strategii Unie pro růst a 
zaměstnanost, jehož cílem je posílit 
konkurenceschopnost a sociální stabilitu 
Unie.
2. Evropský měnový fond předloží Komisi 
návrh na emisi eurosecurities. Komise jej 
neprodleně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě. Rada schválí nebo 
zamítne návrh Komise na doporučení.
3. Evropský rozpočet by se použil na 
zlepšení ratingu projektových dluhopisů 
s cílem získat finanční prostředky od 
ostatních finančních institucí a od 
soukromých investorů na kapitálovém 
trhu, jako jsou penzijní fondy a 
pojišťovny.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 2 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2e
Posílení evropského hospodářského růstu
Pro posílení hospodářského růstu a na 
podporu cílů strategie Evropa 2020 (I) 
budou nevyužité prostředky na platby 
opětovně začleněny do společných 
programů zaměřených na růst, 
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konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
(II) úvěrové kapacity Evropské investiční 
banky a vytvoření trhu projektových 
dluhopisů by měly být využity na získání 
finančních prostředků od jiných 
finančních institucí a soukromých 
investorů na kapitálovém trhu, jako jsou 
penzijní fondy a pojišťovny, využitelných 
k financování evropských projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Kapitola 2 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce v rámci preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu

Sankce a pobídky v rámci preventivní 
složky Paktu o stabilitě a růstu

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek -3 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -3
Všechny členské státy musí vzájemně úzce 
spolupracovat na plnění cílů Paktu o 
stabilitě a růstu. Při posuzování sankcí 
popsaných v této kapitole je třeba 
zohlednit efekt přelévání jednotlivých 
vnitrostátních politik a jeho účinek na 
vnitrostátní politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úročený vklad vypouští se
1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy.
2. Komisí navržená výše úročeného 
vkladu činí 0,2 % hrubého domácího 
produktu (HDP) dotyčného členského 
státu v předchozím roce.
3. Vklad je úročen sazbou odrážející 
úvěrové riziko Komise a příslušné 
investiční období.
4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.
5. Pomine-li situace, na jejímž základě 
bylo podáno doporučení podle odstavce 1, 
rozhodne Rada na návrh Komise, že vklad 
spolu s naběhlými úroky z vkladu bude 
vrácen dotyčnému členskému státu. Rada 
může návrh Komise změnit v souladu s čl. 
293 odst. 1 Smlouvy.

Or. pt



AM\856766CS.doc 95/139 PE458.626v01-00

CS

Pozměňovací návrh 221
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy.

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
příslušné cesty k nápravě fiskální politiky 
ve smyslu čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 
1466/97, uloží na návrh Komise členskému 
státu povinnost složit úročený vklad. Rada 
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nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

může návrh změnit v souladu s čl. 293 
odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, a kdykoli 
dosáhnou zůstatky uvedené v článku 2a 
záporné hodnoty, uloží na návrh Komise 
členskému státu povinnost složit úročený 
vklad. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne prostou 
většinou o zamítnutí návrhu Komise do 
třiceti dnů od jeho přijetí Komisí. Rada 
může návrh změnit v souladu s čl. 293 
odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 

1. Jestliže Rada podá členskému státu 
doporučení v souladu s čl. 121 odst. 4 
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Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého nebo zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit úročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Smlouvy k přijetí nezbytných nápravných 
opatření v případě trvalého a zvláště 
závažného a významného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky ve smyslu čl. 6 
odst. 3 nařízení (ES) č. 1466/97, uloží na 
návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem členskému 
státu povinnost složit úročený vklad. 
Rozhodnutí se považuje za Radou přijaté, 
pokud Rada nerozhodne prostou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dotčený členský stát může požádat 
Evropský parlament, aby v příslušném 
výboru zorganizoval veřejné slyšení. Toto 
slyšení umožní vládě daného členského 
státu prezentovat svůj případ za účasti 
Komise a předsedy Euroskupiny. Bude se 
konat v desetidenní lhůtě uvedené v 
odstavci 1. Přizváni budou zástupci 
Evropské centrální banky na odpovídající 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dotčený členský stát může požádat 
Evropský parlament, aby v příslušném 
výboru zorganizoval slyšení nebo veřejné 
jednání. Toto slyšení nebo veřejné jednání 
umožní vládě daného členského státu 
prezentovat svůj případ za účasti Komise a 
předsedy Euroskupiny. Bude se konat v 
desetidenní lhůtě uvedené v odstavci 1. 
Přizváni budou zástupci Evropské 
centrální banky na odpovídající úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
je úměrná odchylce a jejímu vývoji 
s ohledem na veškeré příslušné okolnosti. 
Činí nejvýše 0,2 % hrubého domácího 
produktu (HDP) dotyčného členského 
státu, přičemž se vychází z nejnovějších 
dostupných údajů shromážděných 
Eurostatem za předchozí rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
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činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

činí nanejvýš 0,2 % hrubého domácího 
produktu (HDP) dotyčného členského státu 
v předchozím roce, přičemž se vychází z 
nejnovějších dostupných údajů 
shromážděných Eurostatem za předchozí 
rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí uložená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,4 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,2 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše úročeného vkladu 
činí 0,01 % hrubého domácího produktu 
(HDP) dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 

vypouští se
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úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Odůvodnění

Požadované snížení nebo zrušení pokut omezuje automatické provádění postupů. Je třeba 
zajistit plné uplatňování pravidel a postupů, aby byla zachována důvěryhodnost rámce správy 
ekonomických záležitostí, a proto by neměly být zaváděny články umožňující obcházet tato 
pravidla.

Pozměňovací návrh 234
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Posílené rozhodovací postupy navrhované Komisí se ubírají správným směrem jako 
automatický režim podložený pravidly. Tato ustanovení by měla být i nadále přísná, bez mezer 
nebo většího prostoru pro vlastní uvážení.

Pozměňovací návrh 235
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
do deseti dnů od přijetí doporučení Rady 
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členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

podle odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení s 
cílem zohlednit kumulativní účinek pokut 
uložených podle nařízení (EU) č. .../2010 
o donucovacích opatřeních k nápravě 
nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy v eurozóně a nařízení (EU) 
č. .../2010 o urychlení a vyjasnění postupu 
při nadměrném schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 snížit výši úročeného vkladu 
nebo jej zrušit.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do třiceti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do deseti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 může Komise 
na základě odůvodněné žádosti dotyčného 
členského státu zaslané Komisi do padesáti 
dnů od přijetí doporučení Rady podle 
odstavce 1 navrhnout snížení výše 
úročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pomine-li situace, na jejímž základě 
bylo podáno doporučení podle odstavce 1, 
rozhodne Rada na návrh Komise, že vklad 
spolu s naběhlými úroky z vkladu bude 
vrácen dotyčnému členskému státu. Rada 
může návrh Komise změnit v souladu s čl. 
293 odst. 1 Smlouvy.

5. Pomine-li situace, na jejímž základě 
bylo podáno doporučení podle odstavce 1, 
rozhodne Komise, že vklad spolu s 
naběhlými úroky z vkladu bude vrácen 
dotyčnému členskému státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pomine-li situace, na jejímž základě 
bylo podáno doporučení podle odstavce 1, 
rozhodne Rada na návrh Komise, že vklad 
spolu s naběhlými úroky z vkladu bude 
vrácen dotyčnému členskému státu. Rada 
může návrh Komise změnit v souladu s čl. 
293 odst. 1 Smlouvy.

5. Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. U opatření uváděných v tomto článku 
by měly být zvláště zohledňovány politické 
reakce na konkrétní doporučení určená 
členským státům v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud Rada odmítne vzít v úvahu, že 
se situace změnila, dotyčný členský stát 
může požádat příslušný výbor Evropského 
parlamentu, aby uspořádal veřejné 
slyšení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Rada v případě vážného 
hospodářského poklesu poté, co zohlední 
všechny závažné faktory, odložit uplatnění 
sankcí, o nichž již bylo rozhodnuto, na 
období, jež bude považováno za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud Rada odmítne vzít v úvahu, že 
se situace změnila, dotyčný členský stát 
může požádat příslušný výbor Evropského 
parlamentu, aby uspořádal slyšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek -4 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -4 
Všechny členské státy musí vzájemně úzce 
spolupracovat na plnění cílů Paktu o 
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stabilitě a růstu. Při posuzování sankcí 
popsaných v této kapitole je třeba 
zohlednit efekt přelévání jednotlivých 
vnitrostátních politik a jeho účinek na 
vnitrostátní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neúročený vklad vypouští se
1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na 
návrh Komise členskému státu povinnost 
složit neúročený vklad. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne kvalifikovanou většinou o 
zamítnutí návrhu Komise do deseti dnů od 
jeho přijetí Komisí. Rada může návrh 
změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy.
2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.
3.
Pokud má členský stát u Komise složen 
úročený vklad podle článku 3, bude tento 
úročený vklad převeden na vklad 
neúročený.
Pokud výše dříve složeného úročeného 
vkladu a naběhlých úroků převyšuje výši 
požadovaného neúročeného vkladu, je 
částka rozdílu vrácena členskému státu.
Pokud výše požadovaného neúročeného 
vkladu převyšuje výši dříve složeného 
úročeného vkladu a z něho naběhlých 
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úroků, dorovná členský stát zbývající 
částku při složení neúročeného vkladu.
4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
6 Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 247
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží 
členskému státu povinnost složit neúročený 
vklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
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existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rada může návrh změnit 
v souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad po konzultaci 
s Evropským parlamentem a po 
informování parlamentu členského státu, 
který je předmětem řízení. Rozhodnutí se 
považuje za Radou přijaté, pokud Rada 
nerozhodne prostou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do šedesáti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 1. Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 
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Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek, uloží na návrh 
Komise členskému státu povinnost složit 
neúročený vklad. Rozhodnutí se považuje 
za Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Smlouvy rozhodne, že v členském státě 
existuje nadměrný schodek a kdykoli 
dosáhnou zůstatky uvedené v článku 2a 
záporné hodnoty, uloží na návrh Komise 
členskému státu povinnost složit neúročený 
vklad. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne prostou 
většinou o zamítnutí návrhu Komise do 
třiceti dnů od jeho přijetí Komisí. Rada 
může návrh změnit v souladu s čl. 293 
odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu je úměrná odchylce a jejímu vývoji 
s ohledem na veškeré příslušné okolnosti. 
Činí nejvýše 0,2 % hrubého domácího 
produktu (HDP) dotyčného členského 
státu, přičemž se vychází z nejnovějších 
dostupných údajů shromážděných 
Eurostatem za předchozí rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu nepřekračuje 0,02 % HDP 
dotyčného členského státu v předchozím 
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roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

2. Komisí uložená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,4 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,2 % HDP dotyčného 

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu nepřekročí 0,2 % HDP dotyčného 
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členského státu v předchozím roce. členského státu v předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má členský stát u Komise složen 
úročený vklad podle článku 3, bude tento 
úročený vklad převeden na vklad 
neúročený.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
6 Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
6 Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadované snížení nebo zrušení pokut omezuje automatické provádění postupů. Je třeba 
zajistit plné uplatňování pravidel a postupů, aby byla zachována důvěryhodnost rámce správy 
ekonomických záležitostí, a proto by neměly být zaváděny články umožňující obcházet tato 
pravidla.

Pozměňovací návrh 259
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
6 Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
6 Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
nebo sociálně ekonomických okolností 
nebo žádosti dotyčného členského státu 
zaslané Komisi do padesáti dnů od přijetí 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 6 
Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U opatření uváděných v tomto článku 
by měly být zvláště zohledňovány politické 
reakce na konkrétní doporučení určená 
členským státům v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Rada v případě vážného 
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hospodářského poklesu poté, co zohlední 
všechny závažné faktory, odložit uplatnění 
sankcí, o nichž již bylo rozhodnuto, na 
období, jež bude považováno za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuta vypouští se
1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná 
opatření na základě jejího doporučení, 
rozhodne na návrh Komise, že členský stát 
zaplatí pokutu. Rozhodnutí se považuje za 
Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.
2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.
3. Pokud má členský stát u Komise složen 
neúročený vklad podle článku 4, bude 
tento neúročený vklad převeden na 
pokutu.
Pokud výše dříve složeného neúročeného 
vkladu převyšuje výši požadované pokuty, 
je částka rozdílu vrácena členskému státu.
Pokud výše požadované pokuty převyšuje 
výši dříve složeného neúročeného vkladu 
nebo pokud nebyl dříve složen žádný 
neúročený vklad, dorovná členský stát 
zbývající částku při úhradě pokuty.
4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 



AM\856766CS.doc 115/139 PE458.626v01-00

CS

může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
8 Smlouvy navrhnout snížení nebo 
zrušení pokuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuta vypouští se
1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná 
opatření na základě jejího doporučení, 
rozhodne na návrh Komise, že členský stát 
zaplatí pokutu. Rozhodnutí se považuje za 
Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.
2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.
3. Pokud má členský stát u Komise složen 
neúročený vklad podle článku 4, bude 
tento neúročený vklad převeden na 
pokutu.
Pokud výše dříve složeného neúročeného 
vkladu převyšuje výši požadované pokuty, 
je částka rozdílu vrácena členskému státu.
Pokud výše požadované pokuty převyšuje 
výši dříve složeného neúročeného vkladu 
nebo pokud nebyl dříve složen žádný 
neúročený vklad, dorovná členský stát 
zbývající částku při úhradě pokuty.
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4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
8 Smlouvy navrhnout snížení nebo 
zrušení pokuty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 265
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne 
Komise, že členský stát zaplatí pokutu.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
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na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. U členského státu, který byl přijat 
do mechanismu směnných kurzů II, se 
tato sankce neuplatní. Podle článku 153 
Smlouvy se pokuta nebude vymáhat, 
souvisí-li s doporučením týkajícím se 
odměn a/nebo kolektivního vyjednávání 
ve veřejném sektoru. Rozhodnutí přijímá 
Rada kvalifikovanou většinou. Rada může 
návrh změnit v souladu s čl. 293 odst. 1 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal účinná opatření na základě jejího 
doporučení a ani nepodal vysvětlení, proč 
se odchýlil od doporučení, může 
rozhodnout na návrh Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem, že 
členský stát zaplatí neúročený vklad. 
Podle článku 153 Smlouvy se sankce 
nebude vymáhat, souvisí-li s doporučením 
týkajícím se odměn a/nebo kolektivního 
vyjednávání ve veřejném sektoru. . 
Rozhodnutí přijímá Rada kvalifikovanou 
většinou. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Podle článku 153 Smlouvy se 
pokuta nebude vymáhat, souvisí-li 
s doporučením týkajícím se odměn a/nebo 
kolektivního vyjednávání ve veřejném 
sektoru. Rozhodnutí přijímá Rada 
rozhodující kvalifikovanou většinou. Rada 
může návrh změnit v souladu s čl. 293 
odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Justification

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting'.
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Pozměňovací návrh 269
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že strukturální fondy 
poskytované členskému státu z EU budou 
pozastaveny. Rozhodnutí se považuje za 
Radou přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne 
kvalifikovanou většinou o zamítnutí 
návrhu Komise do deseti dnů od jeho 
přijetí Komisí. Rada může návrh změnit v 
souladu s čl. 293 odst. 1 Smlouvy.

1. Jestliže Rada rozhodne v souladu s čl. 
126 odst. 8 Smlouvy, že členský stát 
nepřijal ve stanovené lhůtě účinná opatření 
na základě jejího doporučení, rozhodne na 
návrh Komise, že členský stát zaplatí 
pokutu. Rozhodnutí se považuje za Radou 
přijaté, pokud Rada nerozhodne prostou 
většinou o zamítnutí návrhu Komise do 
třiceti dnů od jeho přijetí Komisí. Rada 
může návrh změnit v souladu s čl. 293 
odst. 1 Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud členský stát manipuluje s 
finančními údaji, falšuje statistiky nebo 
poskytuje zavádějící informace o svých 
veřejných financích, může Rada na 
základě návrhu Komise rozhodnout o 
uvalení pokuty na tento členský stát. Rada 
může návrh Komise změnit v souladu s čl. 
293 odst. 1 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše pokuty činí 
nanejvýš 0,2 % HDP dotyčného členského 
státu v předchozím roce, přičemž se 
vychází z nejnovějších dostupných údajů 
shromážděných Eurostatem.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 

2. Komisí navržené pozastavení fondů 
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předchozím roce. musí být odpovídající a přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce, přičemž její vrchní 
hranice nesmí překročit 0,5 % HDP.

Or. hu

Pozměňovací návrh 275
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše neúročeného 
vkladu činí 0,02 % HDP dotyčného 
členského státu v předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 2. Komisí uložená výše pokuty činí 0,2 % 
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HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,2 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

2. Komisí navržená výše pokuty činí 0,4 % 
HDP dotyčného členského státu v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
8 Smlouvy navrhnout snížení nebo 
zrušení pokuty.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
8 Smlouvy navrhnout snížení nebo 
zrušení pokuty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadované snížení nebo zrušení pokut omezuje automatické provádění postupů. Je třeba 
zajistit plné uplatňování pravidel a postupů, aby byla zachována důvěryhodnost rámce správy 
ekonomických záležitostí, a proto by neměly být zaváděny články umožňující obcházet tato 
pravidla.

Pozměňovací návrh 280
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo 
odůvodněné žádosti dotyčného členského 
státu zaslané Komisi do deseti dnů od 
přijetí rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 
8 Smlouvy navrhnout snížení nebo 
zrušení pokuty.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané 
Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 8 Smlouvy 
navrhnout snížení nebo zrušení pokuty.

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských nebo sociálních okolností 
nebo žádosti dotyčného členského státu 
zaslané Komisi do padesáti dnů od přijetí 
rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 8 
Smlouvy navrhnout snížení výše 
neúročeného vkladu nebo jeho zrušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané 
Komisi do deseti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 8 Smlouvy 
navrhnout snížení nebo zrušení pokuty.

4. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Komise na základě mimořádných 
hospodářských okolností nebo odůvodněné 
žádosti dotyčného členského státu zaslané 
Komisi do třiceti dnů od přijetí rozhodnutí 
Rady podle čl. 126 odst. 8 Smlouvy 
navrhnout snížení nebo zrušení pokuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. U opatření uváděných v tomto článku 
by měly být zvláště zohledňovány politické 
reakce na konkrétní doporučení určená 
členským státům v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku 
může Rada v případě vážného 
hospodářského poklesu poté, co zohlední 
všechny závažné faktory, odložit uplatnění 
sankcí, o nichž již bylo rozhodnuto, na 
období, jež bude považováno za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Elisa Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Celkový roční objem pokut uložených 
členskému státu v souvislosti s postupem 
při nadměrném schodku společně 
s pokutami splatnými v souvislosti 
s postupem při nadměrné nerovnováze 
nepřesáhne 0,3 % HDP, s výjimkou pokut 
uložených z důvodů stanovených 
v odstavci 4a nařízení (EU) č. […/…].
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Přístup ke státnímu dluhu v kapitálových 

požadavcích
1. Jestliže bylo vydáno upozornění podle 
čl. 1 odst. 1 bodu 5 (nový) pozměňovacího 
návrhu nařízení (ES) č. 1466/97, nebo 
podléhá-li členský stát postupům podle 
článků 3, 4 nebo 5, nebude již státní dluh 
tohoto členského státu v držení kterékoli 
finanční instituce podléhající regulaci EU 
způsobilý:
a) k nulové rizikové váze, pokud jde o 
kapitálové požadavky,
b) jako likvidní aktiva,
c) k vyjmutí z pravidel o zákazu a 
koncentraci držených aktiv. V tomto 
smyslu je třeba změnit směrnice a 
nařízení.
2. Komise může uplatnit toto ustanovení 
alternativně nebo jako předstupeň 
k pokutám nebo vkladům. Komise může 
rovněž doporučit částečné nebo postupné 
odnětí způsobilosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vrácení neúročeného vkladu vypouští se
Jestliže Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 
Smlouvy rozhodne o zrušení některých 
nebo všech svých rozhodnutí, jsou veškeré 
neúročené vklady složené členským 
státem u Komise dotyčnému členskému 
státu vráceny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 288
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení úroků a pokut vypouští se
Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 289
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 7 – nadpis 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení úroků a pokut Použití úroků

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Edward Scicluna

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 se převedou do fondu uvedeného 
v článku 2(a).

Or. en

Pozměňovací návrh 291
José Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 se převedou do fondu uvedeného 
v článku 2a.
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souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 se převedou mechanismu 
uvedeného v článku [2b].

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 se převedou mechanismu 
stability pro členské státy, jejichž měnou je 
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členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

euro. Do zřízení tohoto mechanismu by 
měl být veškerý úrok a pokuty převedeny 
evropskému nástroji finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Philippe Lamberts 

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy se převedou jako 
záruky na příslušné projekty EU 
financované Evropskou investiční bankou 
v souladu s ustanoveními protokolu č. 5 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
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článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a použijí se na 
podporu dosažení cílů dlouhodobého 
investování, zaměstnanosti a růstu Unie, 
zejména tak, aby překlenuly společenské a 
hospodářské rozdíly mezi nejbohatšími a 
nejchudšími členskými státy v Unii. 

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 představují jiné příjmy ve smyslu 
článku 311 Smlouvy a rozdělují se mezi 
členské státy, jejichž měnou je euro, které 
nemají nadměrný schodek stanovený v 
souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy a s 
nimiž není veden postup při nadměrné 
nerovnováze ve smyslu nařízení (EU) č. 
[…/…], poměrně jejich podílu na hrubém 
národním důchodu těchto způsobilých 
členských států.

Úroky plynoucí Komisi z vkladů složených 
podle článku 4 a pokuty vybrané podle 
článku 5 budou začleněny do rozpočtu 
Unie. 

Or. el

Pozměňovací návrh 297
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Meziparlamentní setkání

Vzejde-li výzva k setkání mezi příslušným 
výborem Evropského parlamentu a 
některým členským státem, aby na něm 
tento stát objasnil svůj postoj, požadovaná 
opatření či odchýlení od těchto 
požadavků, je toto setkání svoláno buď 
pod záštitou:
a) Evropského parlamentu, nebo
b) parlamentu členského státu, nebo
c) parlamentu rotujícího předsednictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlasování v Radě vypouští se
Ve věci opatření podle článků 3, 4 a 5 
hlasují v Radě pouze členové Rady 
zastupující členské státy, jejichž měnou je 
euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas 
člena Rady zastupujícího členský stát, 
jehož se věc týká.
Kvalifikovaná většina členů Rady 
uvedená v předchozím pododstavci je 
vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a) 
Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlasování v Radě vypouští se
Ve věci opatření podle článků 3, 4 a 5 
hlasují v Radě pouze členové Rady 
zastupující členské státy, jejichž měnou je 
euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas 
člena Rady zastupujícího členský stát, 
jehož se věc týká.
Kvalifikovaná většina členů Rady 
uvedená v předchozím pododstavci je 
vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a) 
Smlouvy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 300
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve věci opatření podle článků 3, 4 a 5 
hlasují v Radě pouze členové Rady 
zastupující členské státy, jejichž měnou je 
euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas 
člena Rady zastupujícího členský stát, 
jehož se věc týká.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kvalifikovaná většina členů Rady uvedená 
v předchozím pododstavci je vymezena 
podle čl. 238 odst. 3 písm. a) Smlouvy.

Prostá většina členů Rady uvedená v 
předchozím pododstavci je vymezena 
podle čl. 238 odst. 3 písm. a) Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o opatření uvedená v článcích 
3, 4 a 5, hlasují jen členové Rady, kteří 
zastupují členské státy, jejichž měnou je 
euro, a Rada nezohledňuje hlas člena 
Rady zastupujícího dotčený členský stát a 
státy, které neplní doporučení Rady na 
přijetí nápravného opatření podle Paktu o 
stabilitě a růstu nebo na řešení přílišné 
makroekonomické nerovnováhy.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu zvyšování veřejné kontroly, 
odpovědnosti a zainteresovanosti 
členských států jsou v souladu s čl. 8 
odst. 3 rozhodnutí Rady 2006/683/ES ze 
dne 15. září 2006, kterým se přijímá 
jednací řád Rady, jednání Rady, na nichž 
dochází k diskusi a přijímání rozhodnutí 



AM\856766CS.doc 135/139 PE458.626v01-00

CS

uvedených v článcích 3, 4, 5 a 6 přístupna 
veřejnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Vedení dialogu a provádění kontrolních 

návštěv
1. Komise zajistí nepřetržitý dialog s 
orgány členských států v souladu s cíli 
tohoto nařízení. Pro účely tohoto 
pravidelného dialogu vykoná Komise 
návštěvu všech členských států a v 
případě potřeby nad nimi provádí dohled.
2. Při organizování dialogu či kontrolní 
návštěvy předá Komise dotčenému 
členskému státu případná prozatímní 
zjištění, aby se k nim mohl vyjádřit.
3. V rámci návštěv pro účely dialogu 
přezkoumává Komise aktuální 
hospodářskou situaci daného členského 
státu a zjistí, existují-li zde rizika či obtíže 
při naplňování cílů tohoto nařízení.
4. V rámci kontrolních návštěv Komise 
sleduje postupy a ověřuje, že byla přijata 
opatření v souladu s rozhodnutími Rady či 
Komise v zájmu naplňování cílů tohoto 
nařízení. Kontrolní návštěvy se provádějí 
pouze ve výjimečných případech a jen za 
předpokladu, že existují významná rizika 
či závažné obtíže při naplňování těchto 
cílů. Komise by měla k účasti na 
kontrolních návštěvách přizvat zástupce 
Evropské centrální banky, nebo podle 
potřeby národních centrálních bank nebo 
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jiných příslušných orgánů.
5. O důvodech kontrolních návštěv 
Komise informuje Hospodářský a 
finanční výbor.
6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby vedení dialogu a provádění 
kontrolních návštěv usnadnily. Pro účely 
přípravy a vedení dialogu a pro účely 
přípravy a provádění kontrolních návštěv 
členské státy na žádost Komise a 
dobrovolně zajistí součinnost všech 
příslušných vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
1. Do konce roku 2011 Komise předloží 
Radě a Evropskému parlamentu 
legislativní návrhy společně s posouzením 
dopadu a studií proveditelnosti, jejichž 
cílem bude zřízení Evropského měnového 
fondu (článek 2a), emise společných 
evropských cenných papírů a přidělení 
zdrojů fondu členským státům, jejichž 
měnou je euro (článek 2b), a vytvoření 
projektových dluhopisů na financování 
evropských projektů (článek 2c).
Tyto legislativní návrhy vstoupí v platnost 
dne 1. ledna 2013.
Do ... * a poté každé tři roky zveřejní 
Komise zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení. Tato zpráva mimo jiné zhodnotí:
a) zda pobídky zajišťují dodržování Paktu 
o stabilitě a růstu;
b) zda jsou sankce účinné, vhodné a 
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přiměřené;
c) zda je třeba revidovat systém pobídek a 
sankcí.
2. Zprávu a případné doplňující návrhy 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pokud jsou ve zprávě Komise zjištěny 
překážky řádného fungování ustanovení 
Smluv, jimiž se řídí hospodářská a 
měnová unie, bylo by třeba uvažovat o 
revizi Smluv podle článku 48.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Carl Haglund

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Přezkum

1. Do ...* a každé tři roky poté zveřejní 
Komise zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení.
2. Zprávu a případné doplňující návrhy 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.
3. Jsou-li při vypracovávání zprávy 
zjištěny překážky, které brání řádnému 
fungování ustanovení Smluv upravujících 
hospodářskou a měnovou unii, obsahuje 
tato zpráva rovněž nezbytná doporučení 
pro Evropskou radu.
4. Zpráva obsahuje návrh na rozšíření 
hlasování obrácenou kvalifikovanou 
většinou v Radě na všechny fáze postupu 
uvedeného v tomto nařízení

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vstup v platnost vypouští se
Toto nařízení vstupuje v platnost [xx] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné v členských státech 
v souladu se Smlouvami.

Or. pt

Pozměňovací návrh 308
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost [xx] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost při 
splnění následujících podmínek:

- transparentní posouzení sociálních 
dopadů provedené Komisí prokázalo 
vhodnost nařízení a směrnic souvisejících 
s balíčkem opatření pro správu 
ekonomických záležitostí, zaměřeného na 
plnění cílů EU v oblasti růstu, 
zaměstnanosti a snižování chudoby, které 
vytyčuje strategie EU 2020;

- účinná regulace finančních trhů v Unii 
předchází tomu, aby makroekonomickou 
a makrofinanční nerovnováhu zvyšovaly 
vnější hrozby. Toto nařízení zahrnuje 
celoevropský zákaz krátkých prodejů a 
OTC derivátů a dále též zavedení evropské 
daně z finančních transakcí;
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- v celé Unii byly znovu nastoleny 
normální hospodářské podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost [xx] 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvního 
ledna 2013.

Or. en


