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Pozměňovací návrh 272
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 SFEU a prověření 
provádění politiky zaměstnanost v souladu 
s článkem 148 SFEU přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy v jejich 
stabilizačních programech, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná, zda členské 
státy splnily cíl pro veřejné investice 
stanovený v rámci tzv. evropského 
semestru a zda jsou opatření přijímaná 
nebo navrhovaná pro dodržování této cesty 
dostatečná k tomu, aby bylo střednědobého 
rozpočtového cíle dosaženo v průběhu 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení Komise Na základě hodnocení Komise 
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a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle a očekávaný 
vývoj dluhu, které byly předloženy 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 274
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Na základě hodnocení Komise, 
Hospodářského a finančního výboru 
a Výboru pro sociální ochranu Rada 
v rámci mnohostranného dohledu podle 
článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 275
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 1 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují míru veřejného zadlužení 
přesahující 60 % HDP nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 1% HDP. 
Rada bere v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému Při hodnocení cesty k postupnému 
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dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které se potýkají 
s mírou zadlužení přesahující 60 % HDP 
nebo s rizikem udržitelnosti celkového 
zadlužení, Rada a Komise přezkoumají, 
zda je roční zlepšení cyklicky očištěného 
rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
výrazně vyšší než 0,5 % HDP. Rada 
a Komise berou v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které se potýkají 
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nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

s mírou zadlužení přesahující 60 % HDP 
nebo s rizikem udržitelnosti celkového 
zadlužení, Rada a Komise přezkoumají, 
zda je roční zlepšení cyklicky očištěného 
rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
výrazně vyšší než 0,5 % HDP. Rada 
a Komise berou v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které se potýkají 
s mírou zadlužení přesahující 60 % HDP 
nebo s rizikem udržitelnosti celkového 
zadlužení, Rada a Komise přezkoumají, 
zda je roční zlepšení cyklicky očištěného 
rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
výrazně vyšší než 0,5 % HDP. Rada 
a Komise berou v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
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může být vyvíjené úsilí menší. příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Návrh zprávy Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou obecnou hodnotu 
0,5% HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které vykazují 
vysokou míru zadlužení, Rada a Komise 
přezkoumají, zda je roční zlepšení 
strukturálně, cyklicky a dlouhodobě 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
v souladu s doporučenou hodnotou. Rada 
a Komise berou v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Alfredo Pallone

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které vykazují 
vysokou míru zadlužení, vysoké zadlužení 
soukromého sektoru, značné podmíněné 
a/nebo implicitní závazky nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada a Komise přezkoumají, zda je 
roční zlepšení cyklicky očištěného 
rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Or. en

Odůvodnění

Všechny tyto faktory jsou relevantní pro posouzení celkové udržitelnosti země.
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Pozměňovací návrh 281
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují míru veřejného zadlužení 
přesahující 60 % referenční hodnoty HDP 
nebo značné riziko, pokud jde o fiskální 
udržitelnost nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5% HDP. 
Rada bere v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného primárního 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného primárního salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
rozpočtového salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, které se požaduje pro splnění 
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splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které vykazují 
vysokou čistou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou a sociální 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
a Parlament přezkoumají, zda se roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření neblíží 0,5% HDP. 
Rada a Parlament berou v úvahu, zda je 
úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere 
v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo 
vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. Rada bere v úvahu, zda je 
úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.
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přičemž v hospodářsky nepříznivých 
obdobích může být vyvíjené úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Anni Podimata

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere 
v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo 
vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, 
přičemž v hospodářsky nepříznivých 
obdobích může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. Rada bere v úvahu, zda je 
úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
nebo v důsledku zcela mimořádných 
okolností, jež nastaly v členském státě, 
může být vyvíjené úsilí menší. .

Or. el

Pozměňovací návrh 287
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného rozpočtového 
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salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere v úvahu, 
zda je úsilí o rychlejší tempo vyvíjeno 
v hospodářsky příznivém období, přičemž 
v hospodářsky nepříznivých obdobích 
může být vyvíjené úsilí menší.

salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
a po zohlednění všech relevantních 
faktorů vyšší než 0,5 % HDP. Rada bere 
v úvahu, zda je úsilí o rychlejší tempo 
vyvíjeno v hospodářsky příznivém období, 
přičemž v hospodářsky nepříznivých 
obdobích je vyvíjené úsilí menší v souladu 
s bodovým systémem stanoveným článku 
10a.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných 
na straně příjmů odpovídá obezřetné 
fiskální politice.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Dostatečný pokrok směrem ke splnění 
střednědobých rozpočtových cílů by měl 
být posuzován na základě celkového 
hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů. Rada a Komise 
za tímto účelem posoudí, zda vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů je v souladu s následujícími 
podmínkami:

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Dostatečný pokrok směrem ke splnění 
střednědobých rozpočtových cílů by měl 
být posuzován na základě celkového 
hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů. Rada a Komise 
za tímto účelem posoudí, zda vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů je v souladu s následujícími 
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podmínkami:

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů a daňových příjmů při zohlednění 
případných kompenzačních účinků 
započtení diskrečních opatření odpovídá 
zdravé fiskální politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Alfredo Pallone

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada a Komise, zda vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů odpovídá cestě 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 293
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada a Komise, že vývoj růstu 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů odpovídá udržitelné fiskální 
politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že vývoj růstu veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo plánovaných na straně 
příjmů odpovídá udržitelné fiskální 
politice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;
c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;
c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Návrh zprávy Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;
c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
udržitelnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržitelnosti po určité časové období, 
pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) růst cyklicky očištěných veřejných 
příjmů, bez započtení jednorázových 
a dalších dočasných opatření nezaostává 
za průměrnou mírou růstu HDP 
aktualizovanou pravidelně s desetiletým 
výhledem a míra růstu veřejných výdajů 
obvykle nepřesahuje střednědobé tempo 
růstu HDP aktualizované pravidelně 
s desetiletým výhledem s pravidelnou 
aktualizací:

Or. en
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Pozměňovací návrh 300
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů odhadované 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
přičemž růst daňových příjmů nezaostává 
za růstem veřejných výdajů, pokud ovšem 
překročení či schodky nejsou 
kompenzovány diskrečními opatřeními na 
straně příjmů nebo/a výdajů;

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací ETUC č. 1. Argument, že vlády mohou kontrolovat výdaje, avšak nikoli 
příjmy, navíc není správný. Jak výdaje, tak příjmy jsou výrazně závislé na hospodářském 
cyklu, přičemž hospodářský útlum způsobuje pokles daňových příjmů stejně, jako působí na 
nárůst veřejných výdajů.

Pozměňovací návrh 301
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů odhadované 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
přičemž růst daňových příjmů nezaostává 
za růstem veřejných výdajů, pokud ovšem 
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straně příjmů; překročení či schodky nejsou 
kompenzovány diskrečními opatřeními na 
straně příjmů nebo/a výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů plánované 
potenciální střednědobé referenční tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů plánované 
potenciální střednědobé referenční tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů plánované 
potenciální střednědobé referenční tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů udržitelné 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;

b) diskreční navýšení přesahující tuto 
normu pro výdaje či diskreční snížení 
veřejných příjmů jsou kompenzovány 
dalšími doprovodnými diskrečními 
opatřeními na straně výdajů a/nebo na 
straně daňových příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, by 
neměl roční růst daňových příjmů 
přesáhnout střednědobé tempo růstu 
HDP, zatímco střednědobý roční nárůst 
výdajů by neměl přesáhnout tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP. Dopad 
podpory v nezaměstnanosti a dalších 
sociálních výdajů spojených 
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nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

s hospodářským cyklem se při výpočtu 
a hodnocení vývoje růstu veřejných 
výdajů nezohlední. Odchylky od těchto 
orientačního výdajů a vývoje růstu se 
nepovažují za problematické v případě, že 
tyto odchylky jsou kompenzovány 
diskrečními opatřeními na straně výdajů, 
na straně příjmů nebo na obou stranách. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, 
a velikost překročení tempa růstu 
daňových příjmů ve srovnání se 
střednědobým růstem HDP, jsou 
nastaveny takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, by 
neměl roční růst daňových příjmů 
přesáhnout střednědobé tempo růstu 
HDP, zatímco střednědobý roční nárůst 
výdajů by neměl přesáhnout tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP. Dopad 
podpory v nezaměstnanosti a dalších 
sociálních výdajů spojených 
s hospodářským cyklem se při výpočtu 
a hodnocení vývoje růstu veřejných 
výdajů nezohlední. Odchylky od těchto 
orientačního výdajů a vývoje růstu se 
nepovažují za problematické v případě, že 
tyto odchylky jsou kompenzovány 
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diskrečními opatřeními na straně výdajů, 
na straně příjmů nebo na obou stranách. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, 
a velikost překročení tempa růstu 
daňových příjmů ve srovnání se 
střednědobým růstem HDP, jsou 
nastaveny takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
musí být roční růst jeho primárního salda 
nižší než roční růst obezřetně 
plánovaného střednědobého tempa růstu 
HDP. Tento rozdíl mezi tempem růstu by 
měl zajistit postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle, přičemž 
není dotčeno případné uplatňování 
aktivní rozpočtové politiky;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 310
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí plánovaného potenciálního 
střednědobého referenčního tempa růstu 
HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za plánovaným 
potenciálním střednědobým referenčním 
tempem růstu HDP, je nastavena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno postupné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí plánovaného potenciálního 
střednědobého referenčního tempa růstu 
HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za plánovaným 
potenciálním střednědobým referenčním 
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nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

tempem růstu HDP, je nastavena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno postupné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí plánovaného potenciálního 
střednědobého referenčního tempa růstu 
HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za plánovaným 
potenciálním střednědobým referenčním 
tempem růstu HDP, je nastavena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno postupné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly b) u členských států, které ještě nedosáhly 
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svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí udržitelného plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za udržitelným 
plánovaným střednědobým tempem růstu 
HDP, je nastavena takovým způsobem, aby 
bylo zajištěno postupné a udržitelné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 315
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných vypouští se
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příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.

Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím. 
Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti. 
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.

Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
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tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.

Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období pěti let a pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované potenciální střednědobé 
referenční tempo růstu HDP se posuzuje 
na základě výhledových projekcí, nebo na 
základě zpětných projekcí v případě, že 
výhledové projekce nevedou 
k pomalejšímu dosažení střednědobého 
cíle. Tyto projekce jsou pravidelně 
aktualizovány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 323
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované potenciální střednědobé 
referenční tempo růstu HDP se posuzuje 
na základě výhledových projekcí, nebo na 
základě zpětných projekcí v případě, že 
výhledové projekce nevedou 
k pomalejšímu dosažení střednědobého 
cíle. Tyto projekce jsou pravidelně 
aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované referenční střednědobé tempo 
růstu HDP by mělo být posuzováno na 
základě projekcí na období deseti let 
a pravidelně aktualizováno. Komise 
zveřejní transparentní, nezávislé 
a odůvodněné posouzení metodiky těchto 
projekcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Udržitelný plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Astrid Lulling

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánované střednědobé tempo 
růstu HDP by mělo být stejné jako tempo 
potenciálního růstu vypočtené pro 
střednědobý horizont a snížené 
o bezpečnostní rozpětí. Tempo 
potenciálního růstu by mělo být vypočteno 
na vnitrostátní úrovni na základě 
normalizovaného rámce stanoveného 
Evropskou komisí. Podrobný výpočet by 
měl být zanesen do příslušných 
stabilizačních [a konvergenčních] 
programů.

Or. en

Justification

The amendment is justified in order to palliate the impact on expenditure growth of 
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overoptimistic projections. To this end, the average growth rate is used as a cap (i.e. the 
growth rate used as a reference for expenditure growth is the lower of the past and future 
rates).  This cap is decreased by one [third] of the standard deviation observed in the past 10-
years, which is a volatility measure.  The higher the standard deviation (the volatility), the 
higher the risk of overoptimistic projections – projections are less reliable in case volatility is 
high, thus the need for an additional safety buffer.

Pozměňovací návrh 327
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných 
strukturálních reforem přinášejících 
přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně 
úspor dosažených zvyšováním 
potenciálního růstu, které tedy mají 
prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 328
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které 
tedy mají prokazatelný dopad na 
dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.

Fiskální politika se považuje za přínosnou 
pro dosažení střednědobého cíle, pokud se 
političtí činitelé zdrží všeobecného 
snižování daní a provedou opatření ke 
stabilizaci, a případně ke zvýšení podílu 
daňových příjmů na HDP.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění strukturálních reforem, jež 
vedou k dosažení cílů Unie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti. Zvláštní pozornost je 
věnována přínosu těchto reforem pro 
zaměstnanost a snižování chudoby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění strukturálních reforem, jež 
vedou k dosažení cílů Unie v oblasti 
zaměstnanosti a inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění. Zvláštní pozornost je věnována 
přínosu těchto reforem pro zaměstnanost 
a snižování chudoby. Členským státům 
provádějícím takové reformy by mělo být 
umožněno odchýlit se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému Při definování cesty k postupnému 
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dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění strukturálních reforem, jež 
vedou k dosažení cílů Unie v oblasti růstu, 
zaměstnanosti a sociální a regionální 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí, 
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a snižováním nedostatečné udržitelnosti 
veřejných financí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 332
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem a výdaje s potenciálem pro 
budoucnost v oblasti výzkumu a vývoje, 
vzdělávání a hlavních infrastruktur, 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada a Komise pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
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návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada a Komise pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního udržitelného 
růstu, které tedy mají prokazatelný dopad 
na dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 336
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 337
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 

vypouští se
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náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
zachovávajícím stávající pracovní místa 
a vytvářejícím nová a lepší pracovní místa, 
jakož i reformám založeným na veřejných 
investicích. Členské státy, které takové 
reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
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nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému posilujícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
saldo reformy veřejně spravovaného pilíře, 
za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Or. hu

Pozměňovací návrh 345
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka 
nastane pouze v jednom roce a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
fondově financovatelný pilíř. Členské 
státy, které takové reformy provádějí, se od 
cesty k postupnému dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
cíle samotného mohou odchýlit, přičemž 
by odchylka měla odrážet čisté náklady na 
reformu veřejně spravovaného pilíře, za 
podmínky, že tato odchylka bude dočasná 
a že zůstane zachována dostatečná rezerva 
vzhledem k referenční hodnotě schodku.

Or. el

Pozměňovací návrh 347
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 
eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 

Rada dále přezkoumá, zda obsah programu 
hospodářské a sociální konvergence 
usnadňuje plnění cílů konvergence v rámci 
eurozóny a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
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dotčených členských států v souladu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

s hlavními směry hospodářských politik 
Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 348
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 
eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 
eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
s článkem 9 SFEU, zejména pokud jde 
o růst, podporu vysoké míry 
zaměstnanosti, záruku přiměřené sociální 
ochrany a boj proti sociálnímu vyloučení, 
hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé konvergence v rámci 

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
stabilizačního programu usnadňuje 
dosažení trvalé a skutečné konvergence 
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eurozóny a užší koordinaci hospodářských 
politik a zda jsou hospodářské politiky 
dotčených členských států v souladu 
s hlavními směry hospodářských politik 
členských států a Unie.

v rámci eurozóny a užší koordinaci 
hospodářských politik a zda jsou 
hospodářské politiky dotčených členských 
států v souladu s hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Možnosti stanovit výjimky v důsledku závažného hospodářského útlumu omezuje 
automatičnost 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 vyhnout se pravidlům.

Pozměňovací návrh 351
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích závažného 
hospodářského útlumu celé eurozóny či 
EU může být členským státům povoleno 
dočasně se odklonit od cesty směřující ke 
splnění střednědobých rozpočtových cílů 
uvedených ve čtvrtém pododstavci, pokud 
to neohrozí fiskální udržitelnost ve 
střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích závažného 
hospodářského útlumu celé eurozóny či 
EU může být členským státům povoleno 
dočasně se odklonit od cesty směřující ke 
splnění střednědobých rozpočtových cílů 
uvedených ve čtvrtém pododstavci, pokud 
to neohrozí fiskální udržitelnost ve 
střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty stanovené v jejich střednědobých 
rozpočtových cílech.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích hospodářského útlumu může 
být členským státům povoleno dočasně se 
odklonit od cesty plnění střednědobého 
rozpočtového cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského 
útlumu, včetně jeho dozvuků a období, 
v němž výkon hospodářství stále 
nedosahuje svého potenciálu, se členským 
státům povolí dočasně se odklonit od cesty 
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fiskální politiky uvedené ve čtvrtém 
pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty plnění střednědobého cíle uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích závažného hospodářského 
útlumu může být členským státům 
povoleno dočasně se odklonit od cesty 
udržitelné fiskální politiky uvedené ve 
čtvrtém pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty udržitelné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům – výlučně za účelem přijetí 
opatření na podporu oživení hospodářství 
– povoleno dočasně se odklonit od cesty 
obezřetné fiskální politiky uvedené ve 
čtvrtém pododstavci.

Or. hu

Pozměňovací návrh 360
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program 
do tří měsíců od předložení. Na 
doporučení Komise a po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Rada v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Rada v souladu 
s článkem 121 Smlouvy usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k obezřetné fiskální 
politice, vyzve ve svém stanovisku dotyčný 
členský stát, aby program upravil.

2. Komise přezkoumá stabilizační program 
do tří měsíců od předložení. Po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Komise v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Komise usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k obezřetné fiskální 
politice, vyzve ve svém stanovisku dotyčný 
členský stát, aby program upravil. Rada 
může stanovisko Komise zamítnout 
kvalifikovanou většinou. Stanovisko 
Komise se bez zbytečného odkladu 
zveřejní.

Or. de

Pozměňovací návrh 361
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program 
do tří měsíců od předložení. Na 
doporučení Komise a po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Rada v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Rada v souladu 
s článkem 121 Smlouvy usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k obezřetné fiskální 
politice, vyzve ve svém stanovisku dotyčný 
členský stát, aby program upravil.

2. Komise přezkoumá stabilizační program 
do tří měsíců od předložení. Po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Komise v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Komise usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k udržitelné fiskální 
politice, vyzve ve svém stanovisku dotyčný 
členský stát, aby tento program upravil. 
Rada může stanovisko Komise zamítnout 
kvalifikovanou většinou. Stanovisko 
Komise se zveřejní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 362
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program 
do tří měsíců od předložení. Na 
doporučení Komise a po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Rada v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Rada v souladu 
s článkem 121 Smlouvy usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k obezřetné fiskální 
politice, vyzve ve svém stanovisku dotyčný 
členský stát, aby program upravil.

2. Komise přezkoumá program 
hospodářské a sociální konvergence do tří 
měsíců od předložení. Po konzultaci 
s Hospodářským a finančním výborem 
Komise informuje Radu. Jestliže Komise 
usoudí, že cíle a obsah programu by měly 
být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
učinil odpovídají kroky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 363
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
SFEU usoudí, že cíle a obsah programu by 
měly být posíleny, vyzve ve svém 
stanovisku dotyčný členský stát, aby 
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svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Parlamentem 
a Hospodářským a finančním výborem 
Rada v případě potřeby vydá k programu 
stanovisko. Jestliže Rada v souladu 
s článkem 121 Smlouvy usoudí, že cíle 
a obsah programu by měly být posíleny se 
zvláštním zřetelem k udržitelné a účinné 
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem a Výborem pro 
sociální ochranu Rada v případě potřeby 
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Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

vydá k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s článkem 121 Smlouvy usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k udržitelné 
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, jejichž měnou je euro, 
a na základě hodnocení Komise, 
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy a na základě hodnocení 
Komise, Hospodářského a finančního 
výboru, Výboru pro zaměstnanost 
a Výboru pro sociální ochranu, zejména 
za účelem odhalení současných nebo 
očekávaných závažných odchýlení stavu 
rozpočtu od střednědobého rozpočtového 
cíle nebo od vhodné cesty k postupnému 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 369
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
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závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 SFEU sledují Rada 
a Komise provádění stabilizačních 
programů na základě informací 
poskytovaných zúčastněnými členskými 
státy a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od udržitelné 
fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise a Hospodářského 
a finančního výboru, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle způsobených odklonem od 
obezřetné fiskální politiky.

1. Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění stabilizačních programů na 
základě informací poskytovaných 
zúčastněnými členskými státy a na základě 
hodnocení Komise, Hospodářského 
a finančního výboru a Výboru pro sociální 
ochranu, zejména za účelem odhalení 
současných nebo očekávaných závažných 
odchýlení stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od udržitelné 
fiskální politiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97 
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto 
nařízení a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

vypouští se

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.
Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.
Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 375
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle uvedeného v čl. 5 odst. 1 čtvrtém 
pododstavci tohoto nařízení a za účelem 
zabránění vzniku nadměrného schodku 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 
Smlouvy dotyčnému členskému státu zašle 
varování. Toto varování je zveřejněno 
a Evropský parlament může vyzvat 
dotyčný členský stát, aby své politiky 
vysvětlil před příslušným výborem 
Parlamentu.
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva se zveřejní 
do jednoho měsíce.
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
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konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen doporučením 
Rady uvedeným v druhém pododstavci 
a ukončen konečným doporučením Rady 
a zprávou Evropské radě podle čtvrtého 
pododstavce, netrvá déle než šest měsíců.
Odchýlení od střednědobého rozpočtového 
cíle nebo cesta k jeho postupnému 
dosažení se posoudí na základě celkového 
hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů, které jsou 
uvedeny v čl. 5 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 SFEU dotyčnému členskému státu 
zaslat varování. Toto varování se zveřejní. 
Komise předloží a vysvětlí Evropskému 
parlamentu a jeho příslušnému výboru 
svá doporučení dotčeným členským 
státům. V případě závažného odchýlení 
může Komise vyzvat dotyčný členský stát 
k předložení dodatečných informací. 
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Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva může být 
zveřejněna. 
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen doporučením 
Rady uvedeným v druhém pododstavci 
a ukončen konečným doporučením Rady 
a zprávou Evropské radě podle čtvrtého 
pododstavce, netrvá déle než šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování. Toto varování je 
zveřejněno a Evropský parlament 
neprodleně vyzve dotyčný členský stát, aby 
své politiky vysvětlil před příslušným 
výborem Parlamentu. V případě 
závažného odchýlení může Komise vyzvat 
dotyčný členský stát k předložení 
dodatečných informací.
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva se 
neprodleně zveřejní.
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen prvním 
doporučením Rady uvedeným v druhém 
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pododstavci a ukončen konečným 
doporučením Rady a zprávou Evropské 
radě podle čtvrtého pododstavce, netrvá 
déle než šest měsíců.

Or. de

Pozměňovací návrh 378
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování. Toto varování je 
zveřejněno a Evropský parlament může 
vyzvat dotyčný členský stát, aby se dostavil 
před příslušný parlamentní výbor 
a odůvodnil přijaté politiky.
Po uplynutí dvou měsíců od varování 
přijme Rada doporučení, v němž stanoví 
lhůtu pro nápravu odchýlení, a to na 
základě návrhu Komise a v souladu 
s článkem 121 SFEU. Rada zveřejní 
stanovisko, jež přijala.
Komise při kontrolních návštěvách 
prováděných v souladu s článkem 6A 
monitoruje opatření uvedená 
v doporučení a vypracuje zprávu pro 
Radu. Zpráva se zveřejňuje.
Nepřijme-li dotyčný členský stát opatření 
ve lhůtě stanovené v doporučení 
vypracovaném Radou, vydá Rada nové 
doporučení, v němž zdůrazní neplnění 
povinnosti ze strany tohoto členského 
státu. Dotyčný členský stát musí následně 
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přijmout akční plán, který schválil jeho 
parlament, v jehož rámci předloží opatření 
s cílem dosáhnout výsledků, k nimž se 
zavázal v rámci evropského semestru. Na 
návrh Komise Rada současně předloží 
formální zprávu Evropské radě.
Postup, který byl zahájen doporučením 
Rady, bude ukončen vyhodnocením 
výsledků v následujícím evropském 
semestru.

Or. pt

Pozměňovací návrh 379
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě zjištěného závažného odchýlení 
od cesty k postupnému dosažení 
střednědobého cíle uvedeného v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
může Komise po dotyčném členském státě 
požadovat dodatečnou zprávu a za účelem 
zabránění vzniku nadměrného schodku 
může Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 
SFEU dotyčnému členskému státu zaslat 
varování. Toto varování je zveřejněno 
a Evropský parlament může vyzvat 
dotyčný členský stát, aby své politiky 
vysvětlil před příslušným výborem 
Parlamentu. V případě závažného 
odchýlení může Komise vyzvat dotyčný 
členský stát k předložení dodatečných 
informací.
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
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stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva může být 
zveřejněna.
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen doporučením 
Rady uvedeným v druhém pododstavci 
a ukončen konečným doporučením Rady 
a zprávou Evropské radě podle čtvrtého 
pododstavce, netrvá déle než šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto 
nařízení a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 

V případě závažného odchýlení od 
střednědobých rozpočtových cílů a za 
účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku či přebytku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
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dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto 
nařízení a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

V případě závažného odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sharon Bowles

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise zašle varování, vstoupí 
v platnost změny režimu kapitálových 
požadavků podle článku 5a (nový) 
nařízení …/2011 o účinném prosazování 
rozpočtového dohledu v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,25 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,1 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:
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snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
posuzování změny strukturálního salda 
odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:
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v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
posuzování změny strukturálního salda 
odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
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posuzování změny strukturálního salda 
odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,25 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,1 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Zjištěné odchýlení od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého cíle se považuje 
za závažné, pokud jsou splněny tyto 
podmínky: překročení růstu výdajů nad 
rámec střednědobého potenciálního 
referenčního tempa růstu HDP, které není 
kompenzováno diskrečními opatřeními 
zvyšujícími příjmy; případně diskreční 
opatření snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení od ročního zlepšení salda 
veřejných financí požadovaného podle 
čl. 5 odst. 1 má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,25 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,1 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
se považuje za závažné, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: překročení růstu 
výdajů očištěného od veřejných investic 
a splňujícího pravidla střednědobého 
rozpočtového cíle, které není 
kompenzováno diskrečními opatřeními 
zvyšujícími příjmy; případně diskreční 
opatření snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Alfredo Pallone

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 

Odchýlení od střednědobého cíle se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: růst výdajů není v souladu 
s cestou k postupnému dosažení 
střednědobého cíle splňujícího pravidla 
obezřetné fiskální politiky, které není 
kompenzováno diskrečními opatřeními 
zvyšujícími příjmy; případně diskreční 
opatření snižující příjmy, která nejsou 
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dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0,25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od udržitelné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla udržitelné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od udržitelné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla udržitelné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

vypouští se

Or. en



AM\857518CS.doc 83/184 PE458.764v01-00

CS

Pozměňovací návrh 395
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 396
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
překonal střednědobý rozpočtový cíl nebo 
pokud jsou dostupné úvěry získané 
v souladu s bodovým systémem 
vymezeným v článku 10a, s přihlédnutím 
k existenci nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy a rozpočtové plány 
předložené ve stabilizačním programu 
neohrožují dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení nemusí být považováno za 
závažné v případě závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně nebo 
celé EU, pokud jím není ohrožena fiskální 
udržitelnost ve střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení nemusí být považováno za 
závažné v případě závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně nebo 
celé EU, pokud jím není ohrožena fiskální 
udržitelnost ve střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení se nebere v úvahu v případě 
hospodářského útlumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu nebo zcela 
mimořádných okolností, jež nastaly 
v členském státě.

Or. el

Pozměňovací návrh 401
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, zašle Komise 
dotyčnému členskému státu doporučení, 
aby učinil nezbytné úpravy. Rada může 
doporučení Komise zamítnout 
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doporučení zveřejní.“ kvalifikovanou většinou. Rada toto 
doporučení zveřejní a Evropský parlament 
může vyzvat dotyčný členský stát, aby své 
politiky vysvětlil před příslušným výborem 
Parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu do jednoho měsíce zašle doporučení, 
aby učinil nezbytné úpravy. Komise toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
nových doporučení Komise dotyčnému 
členskému státu zašle doporučení, aby 
učinil nezbytné úpravy. Na návrh Komise 
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doporučení zveřejní. Rada toto doporučení zveřejní a Evropský 
parlament může požádat dotyčný členský 
stát, aby se dostavil před příslušný 
parlamentní výbor a vysvětlil přijaté 
politiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 404
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.“

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy, tak aby bylo odchýlení 
kompenzováno odpovídajícím 
předkročením cílů v následujících třech 
letech. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. fi

Pozměňovací návrh 405
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 

3. V případě, že výrazné odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle trvá nebo je obzvláště závažné, zašle 
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doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Komise dotyčnému členskému státu 
doporučení, aby učinil nezbytné úpravy. 
Rada toto doporučení zveřejní a Evropský 
parlament může vyzvat dotyčný členský 
stát, aby své politiky vysvětlil před 
příslušným výborem Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
střednědobých rozpočtových cílů trvá nebo 
je obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, zašle Komise 
dotyčnému členskému státu doporučení, 
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státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

aby učinil nezbytné úpravy. Rada může 
doporučení Komise zamítnout 
kvalifikovanou většinou. Rada toto 
doporučení zveřejní a Evropský parlament 
může vyzvat dotyčný členský stát, aby své 
politiky vysvětlil před příslušným výborem 
Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, zašle Komise 
dotyčnému členskému státu doporučení, 
aby učinil nezbytné úpravy. Rada může 
doporučení Komise zamítnout 
kvalifikovanou většinou. Rada toto 
doporučení zveřejní a může být vyzvána, 
aby své rozhodnutí vysvětlila před 
příslušným výborem Evropského 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 5 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu a pro silný a udržitelný 
růst vedoucí k vytváření pracovních míst.

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu, udržitelnou platební 
bilanci a pro silný a udržitelný růst vedoucí 
k vytváření pracovních míst.“

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 1 



AM\857518CS.doc 91/184 PE458.764v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu a pro silný a udržitelný 
růst vedoucí k vytváření pracovních míst.

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který provede opatření 
zaměřené na splnění cílů udržitelného 
růstu a vytváření pracovních míst.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 412
Thijs Berman

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu a pro silný a udržitelný 
růst vedoucí k vytváření pracovních míst.

1. Každý členský stát, na který se vztahuje 
výjimka, předkládá Radě a Komisi 
pravidelně podle článku 121 Smlouvy 
informace potřebné k mnohostrannému 
dohledu v podobě konvergenčního 
programu, který poskytuje základ pro 
cenovou stabilitu a pro silný a udržitelný 
růst vedoucí k vytváření pracovních míst 
a sociálnímu začlenění.

Or. en

Odůvodnění

Vytváření pracovních míst patří bezpochyby k nejvýznamnějším úkolům EU, pokud jde 
o hospodářskou politiku. Členské státy by měly ve svých politikách přihlížet i k sociálnímu 
začlenění zranitelných skupin. Tyto skupiny tvoří osoby, které byly z trhu práce vyloučeny na 
dlouhou dobu, na trhu práce ještě nejsou (jako mladí lidé z chudých rodin) nebo z tohoto trhu 
natrvalo vystoupily (jako důchodci).
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Pozměňovací návrh 413
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod -i (nový)
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[Stávající znění čl. 7 odst. 2 návětí nařízení 
(ES) čl. 1466/97: 

-i) V čl. 7 odst. 2 se návětí nahrazuje 
tímto:

2. Konvergenční program poskytuje tyto 
informace, zejména o proměnných 
týkajících se konvergence:

2. Konvergenční program je vytvořen 
podle zásad obsažených ve směrnici Rady 
o požadavcích na rozpočtové rámce 
členských států a poskytuje tyto 
informace, zejména o proměnných 
týkajících se konvergence:

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
cyklicky očištěných veřejných příjmů, bez 
započtení jednorázových a dalších 
dočasných opatření a při zachování 
stávající politiky, a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
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kurzů a k dosažení trvalé a skutečné 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování nebo 
změně stávající politiky a vyčíslení 
plánovaných diskrečních opatření na straně 
příjmů, střednědobé cíle měnové politiky, 
vztah těchto cílů ke stabilitě cen 
a směnných kurzů a k dosažení trvalé 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
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saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj 
poměru veřejného dluhu, plánovaný vývoj 
růstu veřejných výdajů, plánovaný vývoj 
růstu veřejných příjmů při zachování 
stávající politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj a výše 
jednotlivých druhů dluhu (státu, podniků 
a jednotlivců), plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

Or. hu

Pozměňovací návrh 417
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, zejména při zohlednění 
podmínek a kritérií pro zjištění růstu 
výdajů podle čl. 9 odst. 1, plánovaný vývoj 
růstu veřejných příjmů při zachování 
stávající politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, zejména při zohlednění 
podmínek a kritérií pro zjištění růstu 
výdajů podle čl. 9 odst. 1, plánovaný vývoj 
růstu veřejných příjmů při zachování 
stávající politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, zejména při zohlednění 
podmínek a kritérií pro zjištění růstu 
výdajů podle čl. 9 odst. 1, plánovaný vývoj 
růstu veřejných příjmů při zachování 
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střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

stávající politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod i 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
veřejného dluhu, plánovaný vývoj růstu 
veřejných výdajů, plánovaný vývoj růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

a) střednědobý rozpočtový cíl a cestu 
k postupnému dosažení tohoto cíle pro 
saldo veřejných financí v procentuálním 
vyjádření k HDP, očekávaný vývoj poměru 
čistého veřejného dluhu, plánovaný vývoj 
růstu veřejných výdajů, plánovaný vývoj 
růstu veřejných příjmů při zachování 
stávající politiky a vyčíslení plánovaných 
diskrečních opatření na straně příjmů, 
střednědobé cíle měnové politiky, vztah 
těchto cílů ke stabilitě cen a směnných 
kurzů a k dosažení trvalé konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod -i a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) V článku 7 odst. 2 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
aa) informace o souladu mezi 
střednědobým rozpočtovým cílem a cíli 
Unie v oblasti zaměstnanosti 
a inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, hlavní směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie a hlavní směry politik 
zaměstnanosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod -i a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) V článku 7 odst. 2 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
aa) informace o souladu mezi 
střednědobým rozpočtovým cílem 
a národním programem reforem v rámci 
cílů Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti, 
hlavní směry hospodářských politik 
členských států a Unie a hlavní směry 
politik zaměstnanosti členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod ii 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem přinášejících přímé 
dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor 
dosažených zvýšením potenciálního růstu;

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem vedoucích ke 
splnění cílů Unie v oblasti zaměstnanosti 
a inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod ii 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem přinášejících přímé 
dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor 
dosažených zvýšením potenciálního růstu;

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem vedoucích ke 
splnění cílů Unie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b – podbod ii 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
analýzu nákladů a přínosů významných 
strukturálních reforem přinášejících přímé 
dlouhodobé úspory nákladů, včetně úspor 
dosažených zvýšením potenciálního růstu;

c) kvantitativní vyhodnocení přijímaných 
nebo navrhovaných rozpočtových opatření 
a jiných opatření hospodářské politiky 
k dosažení cílů programu, obsahující 
komplexní analýzu nákladů a přínosů 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvýšením potenciálního růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) V článku 7 se doplňuje odstavec, 
který zní:
2a) Konvergenční program vychází 
z realistických makroekonomických 
a rozpočtových prognóz zaručujících 
nejaktuálnější informace. Rozpočtové 
plánování vychází 
z nejpravděpodobnějšího makrofiskálního 
scénáře. Komise nebo dotčené členské 
státy zpětně posoudí a vysvětlí významné 
rozdíly mezi zvoleným makrofiskálním 
scénářem a prognózami Komise 
prostřednictvím případně zjištěných omylů 
v prognózách.

Or. en



PE458.764v01-00 100/184 AM\857518CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 427
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. b a (nové) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V článku 7 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
2a) Konvergenční program vychází 
z realistických a obezřetných 
makroekonomických a rozpočtových 
prognóz, jež jsou založeny na nejnovějších 
informacích. Rozpočtové plánování 
vychází z nejpravděpodobnějšího 
makrofiskálního scénáře nebo 
obezřetnějšího scénáře, který podrobně 
uvádí odchylky od nejpravděpodobnějšího 
makrofiskálního scénáře. 
Makroekonomické a rozpočtové prognózy 
zpracovávají nezávislé subjekty, jež 
zohledňují prognózy Komise. 
V konvergenčním programu jsou 
vysvětleny významné rozdíly mezi 
zvoleným makrofiskálním scénářem 
a prognózami Komise, přičemž z těchto 
údajů se vychází při následném 
posuzování chyb, jež se v prognózách 
vyskytly.

Or. de

Pozměňovací návrh 428
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů a příspěvku provádění 
cílů Unie v oblasti růstu a zaměstnanosti, 
plánovaném vývoji růstu veřejných příjmů 
při zachování stávající politiky, 
plánovaných diskrečních opatřeních na 
straně příjmů, výdajích na veřejné 
investice v souladu s cíli pro veřejné 
investice stanovenými v rámci evropského 
semestru a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a), aa) a b) se předkládají každoročně 
a zahrnují předcházející rok, běžný rok 
a nejméně tři následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů a příspěvku k dosažení 
cílů Unie v oblasti zaměstnanosti 
a inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, plánovaném 
vývoji růstu veřejných příjmů při 
zachování stávající politiky, plánovaných 
diskrečních opatřeních na straně příjmů, 
cestě k růstu, ukazatelích 
konkurenceschopnosti hospodářství a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a), aa) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
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následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů, vývoji 
zůstatku na běžném účtu a zahraničního 
dluhu a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) se předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování nebo 
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politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

změně stávající politiky, plánovaných 
diskrečních opatřeních na straně příjmů a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, náležitě kvantifikovaných 
plánovaných diskrečních opatřeních na 
straně příjmů a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) se předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, náležitě kvantifikovaných 
plánovaných diskrečních opatřeních na 
straně příjmů a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) se předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, náležitě kvantifikovaných 
plánovaných diskrečních opatřeních na 
straně příjmů a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) se předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, náležitě kvantifikovaných 
plánovaných diskrečních opatřeních na 
straně příjmů a o hlavních hospodářských 
předpokladech uvedených v odst. 2 písm. 
a) a b) se předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů, vývoji růstu a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.“
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Or. pt

Pozměňovací návrh 437
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 6 – písm. c 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
opatřeních na straně příjmů a o hlavních 
hospodářských předpokladech uvedených 
v odst. 2 písm. a) a b) se předkládají 
každoročně a zahrnují předcházející rok, 
běžný rok a nejméně tři následující roky.

3. Informace o vývoji salda veřejných 
financí a poměru veřejného dluhu, růstu 
veřejných výdajů, plánovaném vývoji růstu 
veřejných příjmů při zachování stávající 
politiky, plánovaných diskrečních 
příjmech a diskrečních opatřeních a 
o hlavních hospodářských předpokladech 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) se 
předkládají každoročně a zahrnují 
předcházející rok, běžný rok a nejméně tři 
následující roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 7
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 8 – odst. -1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 8 se před odstavec 1 vkládá nový 
odstavec, který zní:
-1. Aniž je dotčena zásada subsidiarity, 
konzultují členské státy své sociální 
partnery a získají souhlas svých 
vnitrostátních parlamentů se svým 
návrhem konvergenčního programu.
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Pozměňovací návrh 439
Vicky Ford

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 7 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 8 se za odstavec 1 vkládá 
nový odstavec, který zní:
1a. U zemí, jejichž fiskální rok se 
neshoduje s rokem kalendářním, 
následuje předložení konvergenčního 
programu po předložení rozpočtu 
vnitrostátnímu parlamentu a co nejvíce se 
přiblíží jeho zveřejnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 SFEU a prověření 
provádění politiky zaměstnanost v souladu 
s článkem 148 SFEU přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy v jejich 
konvergenčních programech, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 



PE458.764v01-00 108/184 AM\857518CS.doc

CS

dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu a aby bylo 
dosaženo trvalé konvergence.

k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná, zda členské 
státy splnily cíl pro veřejné investice 
stanovený v rámci tzv. evropského 
semestru a zda jsou opatření přijímaná 
nebo navrhovaná pro dodržování této cesty 
dostatečná k tomu, aby bylo střednědobého 
rozpočtového cíle dosaženo v průběhu 
cyklu.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru 
Rada v rámci mnohostranného dohledu 
podle článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda 
jsou hospodářské předpoklady, na nichž je 
program založen, věrohodné, zda je cesta 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle vhodná a zda jsou 
opatření přijímaná nebo navrhovaná pro 
dodržování této cesty dostatečná k tomu, 
aby bylo střednědobého rozpočtového cíle 
dosaženo v průběhu cyklu a aby bylo 
dosaženo trvalé konvergence.

Na základě hodnocení Komise, 
Hospodářského a finančního výboru 
a Výboru pro sociální ochranu Rada 
v rámci mnohostranného dohledu podle 
článku 121 Smlouvy přezkoumá 
střednědobé rozpočtové cíle předložené 
dotčenými členskými státy, posoudí, zda je 
cesta k postupnému dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle vhodná 
a zda jsou opatření přijímaná nebo 
navrhovaná pro dodržování této cesty 
dostatečná k tomu, aby bylo střednědobého 
rozpočtového cíle dosaženo v průběhu 
cyklu a aby bylo dosaženo trvalé 
konvergence.

Or. en
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Pozměňovací návrh 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 1 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 1 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v období, kdy HDP 
členského státu roste, přičemž v období, 
kdy HDP členského státu klesá, může být 
vyvíjené úsilí menší. U členských států, 
které vykazují vysokou míru zadlužení 
nebo nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
berou Rada a Komise v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které se 
potýkají s mírou zadlužení přesahující 
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nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

60 % HDP nebo s rizikem udržitelnosti 
celkového zadlužení, Rada a Komise 
přezkoumají, zda je roční zlepšení 
cyklicky očištěného rozpočtového salda 
bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5 % HDP. 
U členských států ERM2 Rada a Komise 
přezkoumají, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
berou Rada a Komise v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které se 
potýkají s mírou zadlužení přesahující 
60 % HDP nebo s rizikem udržitelnosti 
celkového zadlužení, Rada a Komise 
přezkoumají, zda je roční zlepšení 
cyklicky očištěného rozpočtového salda 
bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5 % HDP. 
U členských států ERM2 Rada a Komise 
přezkoumají, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
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dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
berou Rada a Komise v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které se 
potýkají s mírou zadlužení přesahující 
60 % HDP nebo s rizikem udržitelnosti 
celkového zadlužení, Rada a Komise 
přezkoumají, zda je roční zlepšení 
cyklicky očištěného rozpočtového salda 
bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5 % HDP. 
U členských států ERM2 Rada a Komise 
přezkoumají, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 447
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5 % HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují míru veřejného zadlužení 
přesahující 60 % referenční hodnoty HDP 
nebo značné riziko, pokud jde o fiskální 
udržitelnost nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5% HDP. 
U členských států ERM2 Rada přezkoumá, 
zda dotyčný členský stát dosahuje 
odpovídajícího ročního zlepšení svého 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5 % 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Alfredo Pallone

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
berou Rada a Komise v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení, vysoké 
zadlužení soukromého sektoru, značné 
podmíněné a/nebo implicitní závazky nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
a Komise přezkoumají, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5% HDP. 
U členských států ERM2 Rada a Komise 
přezkoumají, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5% 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny tyto faktory jsou relevantní pro posouzení celkové udržitelnosti země.

Pozměňovací návrh 449
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
berou Rada a Komise v úvahu, zda je úsilí 
o rychlejší tempo vyvíjeno v hospodářsky 
příznivém období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení, Rada 
a Komise přezkoumají, zda roční zlepšení 
cyklicky očištěného rozpočtového salda 
bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření činí alespoň 0,5% 
HDP. U členských států ERM2 Rada 
a Komise přezkoumají, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého strukturálně, 
cyklicky a dlouhodobě očištěného salda, 
bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5% HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
Rada přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, které se požaduje pro splnění 
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vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky 
očištěného salda, bez vlivu jednorázových 
a jiných dočasných opatření, 
o doporučenou hodnotu 0,5 % HDP, které 
se požaduje pro splnění střednědobého 
rozpočtového cíle daného státu.

střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu. U členských států, které vykazují 
vysokou míru zadlužení nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného primárního 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5 % HDP. 
Rada bere v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší.

Or. pt

Pozměňovací návrh 451
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření vyšší než 0,5% HDP. U členských 
států ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států ERM2 Rada 
přezkoumá, zda dotyčný členský stát 
dosahuje odpovídajícího ročního zlepšení 
svého cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5 % 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.
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dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší nebo může být pozastaveno. U 
členských států, které vykazují vysokou 
míru čistého zadlužení nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření přiměřeně blízko 
hodnotě 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 453
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích může být vyvíjené 
úsilí menší. U členských států, které 
vykazují vysokou míru zadlužení nebo 
nadměrnou makroekonomickou 
nerovnováhu, případně obojí, Rada 
přezkoumá, zda je roční zlepšení cyklicky 
očištěného rozpočtového salda bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných opatření 
vyšší než 0,5% HDP. U členských států 
ERM2 Rada přezkoumá, zda dotyčný 
členský stát dosahuje odpovídajícího 
ročního zlepšení svého cyklicky očištěného 
salda, bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření, o doporučenou 
hodnotu 0,5 % HDP, které se požaduje pro 
splnění střednědobého rozpočtového cíle 
daného státu.

Při hodnocení cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
bere Rada v úvahu, zda je úsilí o rychlejší 
tempo vyvíjeno v hospodářsky příznivém 
období, přičemž v hospodářsky 
nepříznivých obdobích je vyvíjené úsilí 
menší v souladu s bodovým systémem 
stanoveným v článku 10a. U členských 
států, které vykazují vysokou míru 
zadlužení nebo nadměrnou 
makroekonomickou nerovnováhu, případně 
obojí, Rada přezkoumá, zda je roční 
zlepšení cyklicky očištěného rozpočtového 
salda bez vlivu jednorázových a jiných 
dočasných opatření vyšší než 0,5% HDP. 
U členských států ERM2 Rada přezkoumá, 
zda dotyčný členský stát dosahuje 
odpovídajícího ročního zlepšení svého 
cyklicky očištěného salda, bez vlivu 
jednorázových a jiných dočasných 
opatření, o doporučenou hodnotu 0,5 % 
HDP, které se požaduje pro splnění 
střednědobého rozpočtového cíle daného 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že růst veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo navrhovaných na 
straně příjmů odpovídá obezřetné fiskální 
politice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Dostatečný pokrok směrem ke splnění 
střednědobých rozpočtových cílů by měl 
být posuzován na základě celkového 
hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů. Rada a Komise 
za tímto účelem posoudí, zda růst 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů je v souladu s následujícími 
podmínkami:

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového 
cíle, prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Dostatečný pokrok směrem ke splnění 
střednědobých rozpočtových cílů by měl 
být posuzován na základě celkového 
hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů. Rada a Komise 
za tímto účelem posoudí, zda růst 
veřejných výdajů v kombinaci s účinky 
opatření přijímaných nebo plánovaných na 
straně příjmů je v souladu s následujícími 
podmínkami:

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Alfredo Pallone

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada a Komise, zda růst veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo navrhovaných na straně 
příjmů odpovídá cestě k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada a Komise, že růst veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo navrhovaných na straně 
příjmů odpovídá udržitelné fiskální 
politice a cílům Unie v oblasti 
zaměstnanosti a inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada a Komise, že růst veřejných 
výdajů v kombinaci s účinky opatření 
přijímaných nebo navrhovaných na straně 
příjmů odpovídá udržitelné fiskální 
politice.

Or. en



PE458.764v01-00 122/184 AM\857518CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 460
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá obezřetné fiskální politice.

Aby bylo zajištěno skutečné dosažení 
a udržení střednědobého rozpočtového cíle, 
prověří Rada, že růst veřejných výdajů 
v kombinaci s účinky opatření přijímaných 
nebo navrhovaných na straně příjmů 
odpovídá udržitelné fiskální politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
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střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;
c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, aniž je 
dotčeno případné uplatňování aktivní 
rozpočtové politiky, pokud jsou splněny 
tyto podmínky:

Or. pt

Pozměňovací návrh 463
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
udržitelnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržitelnosti po určité časové období, 
pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za účinnou 
a obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržitelnosti po určité časové období, 
pokud jsou splněny tyto podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fiskální politika se považuje za 
obezřetnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:

Fiskální politika se považuje za 
udržitelnou, a tedy vedoucí k dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle a k jeho 
udržení po určité časové období, pokud 
jsou splněny tyto podmínky:
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Or. en

Pozměňovací návrh 466
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) růst strukturálních fiskálních příjmů, 
cyklicky očištěných veřejných příjmů, bez 
započtení jednorázových a dalších 
dočasných opatření nezaostává za 
průměrnou mírou růstu HDP 
aktualizovanou pravidelně s desetiletým 
výhledem a míra růstu veřejných výdajů 
obvykle nepřesahuje střednědobé tempo 
růstu HDP aktualizované pravidelně 
s desetiletým výhledem s pravidelnou 
aktualizací:

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů referenční 
plánované střednědobé potenciální tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 468
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů referenční 
plánované střednědobé potenciální tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů referenční 
plánované střednědobé potenciální tempo 
růstu HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 470
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje tempo ročního primárního 
salda růstu obezřetně plánované 
střednědobé tempo růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 471
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů obezřetně 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

a) u členských států, které dosáhly 
střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů udržitelné 
plánované střednědobé tempo růstu HDP, 
pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle;

b) diskreční navýšení přesahující tuto 
normu pro výdaje či diskreční snížení 
veřejných příjmů jsou kompenzovány 
dalšími doprovodnými diskrečními 
opatřeními na straně výdajů a/nebo na 
straně daňových příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, by 
roční tempo růstu jejich primárního salda 
mělo být nižší než roční růst obezřetně 
plánovaného střednědobého tempa růstu 
HDP. Tento rozdíl mezi tempem růstu by 
měl zajistit postupné dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle, přičemž 
není dotčeno případné uplatňování 



AM\857518CS.doc 129/184 PE458.764v01-00

CS

střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

aktivní rozpočtové politiky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 474
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí plánovaného potenciálního 
střednědobého referenčního tempa růstu 
HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za obezřetně 
plánovaným potenciálním střednědobým 
referenčním tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí plánovaného potenciálního 
střednědobého referenčního tempa růstu 
HDP, pokud ovšem překročení není 
kompenzováno diskrečními opatřeními na 
straně příjmů. Míra, o kterou tempo růstu 
veřejných výdajů zaostává za obezřetně 
plánovaným potenciálním střednědobým 
referenčním tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí obezřetně plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za obezřetně plánovaným 
střednědobým tempem růstu HDP, je 
nastavena takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno postupné dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle;

b) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, 
nepřesahuje roční růst výdajů tempo pod 
hranicí udržitelného plánovaného 
střednědobého tempa růstu HDP, pokud 
ovšem překročení není kompenzováno 
diskrečními opatřeními na straně příjmů. 
Míra, o kterou tempo růstu veřejných 
výdajů zaostává za udržitelným 
plánovaným střednědobým tempem růstu 
HDP, je nastavena takovým způsobem, aby 
bylo zajištěno postupné a udržitelné 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 477
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) tvorba udržitelné fiskální politiky 
spočívá v tom, že jsou příslušně a jasně 
brány v úvahu dlouhodobé determinanty 
ekonomické udržitelnosti, například 
sociální začlenění, změna klimatu a další 
environmenátlní externality, a náklady 
související s internalizací dalších 
negativních externalit představující 
nadměrné zatěžování příštích generací.
Udržitelný plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.
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Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím. 
Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti. 
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en



AM\857518CS.doc 133/184 PE458.764v01-00

CS

Pozměňovací návrh 480
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.

Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) diskreční snížení položek veřejných 
příjmů je kompenzováno buď snížením 
výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných 
položek veřejných příjmů, případně 
obojím.

c) u členských států, které ještě nedosáhly 
svého střednědobého rozpočtového cíle, je 
diskreční snížení položek veřejných příjmů 
kompenzováno buď snížením výdajů, nebo 
diskrečním zvýšením jiných položek 
veřejných příjmů, případně obojím.
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Celkové výdaje by neměly zahrnovat 
výdaje na úroky, výdaje na programy EU 
plně kryté z příjmů fondů EU 
a nediskreční změny výdajů na podporu 
v nezaměstnanosti.
Překročení střednědobého referenčního 
tempa růstu výdajů by nemělo být 
považováno za porušení kritéria, pokud je 
plně kompenzováno zvýšením příjmů 
uloženým zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně aktualizován.

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období pěti let a pravidelně aktualizován.
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Or. en

Pozměňovací návrh 484
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované potenciální střednědobé 
referenční tempo růstu HDP se posuzuje 
na základě výhledových projekcí, nebo na 
základě zpětných projekcí v případě, že 
výhledové projekce nevedou 
k pomalejšímu dosažení střednědobého 
cíle. Tyto projekce jsou pravidelně 
aktualizovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované potenciální střednědobé 
referenční tempo růstu HDP se posuzuje 
na základě výhledových projekcí, nebo na 
základě zpětných projekcí v případě, že 
výhledové projekce nevedou 
k pomalejšímu dosažení střednědobého 
cíle. Tyto projekce jsou pravidelně 
aktualizovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 486
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obezřetně plánovaný střednědobý růst by 
měl být posuzován na základě projekcí na 
období deseti let a pravidelně 
aktualizován.

Plánované referenční střednědobé tempo 
růstu HDP by mělo být posuzováno na 
základě projekcí na období deseti let 
a pravidelně aktualizováno. Komise 
zveřejní transparentní, nezávislé 
a odůvodněné posouzení metodiky těchto 
projekcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných 
strukturálních reforem přinášejících 
přímé dlouhodobé úspory nákladů, včetně 

vypouští se
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úspor dosažených zvyšováním 
potenciálního růstu, které tedy mají 
prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 488
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Fiskální politika se považuje za přínosnou 
pro dosažení střednědobého cíle, pokud se 
političtí činitelé zdrží všeobecného 
snižování daní a provedou opatření ke 
stabilizaci, a případně ke zvýšení podílu 
daňových příjmů na HDP.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění strukturálních reforem, jež 
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vedou k dosažení cílů Unie v oblasti růstu 
a zaměstnanosti. Zvláštní pozornost je 
věnována přínosu těchto reforem pro 
zaměstnanost a snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem a veřejných investičních výdajů 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Komise ve spolupráci s národními 
rozpočtovými radami vymezí a zveřejní 
transparentní, nezávislé a odůvodněné 
posouzení metodiky pro zúčtování a audit 
těchto vládních investičních výdajů. Tyto 
výdaje, zejména v oblasti výzkumu 
a vývoje, vzdělávání a hlavních 
infrastruktur, musí být v souladu 
s ustanoveními Smlouvy o státních 
podporách a musí být zaměřeny na 
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budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada a Komise pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada a Komise pouze provádění 
významných strukturálních reforem 
přinášejících přímé dlouhodobé úspory 
nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
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reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí, 
a snižováním nedostatečné udržitelnosti 
veřejných financí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 493
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního růstu, které tedy 
mají prokazatelný dopad na dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí.

Při definování cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
pro členské státy, které tohoto cíle ještě 
nedosáhly, a povolením dočasného 
odklonu od tohoto cíle pro členské státy, 
které jej již dosáhly, za podmínky, že bude 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku a že se 
během programového období předpokládá 
návrat stavu rozpočtu na úroveň 
střednědobého rozpočtového cíle, zohlední 
Rada provádění významných strukturálních 
reforem přinášejících přímé dlouhodobé 
úspory nákladů, včetně úspor dosažených 
zvyšováním potenciálního udržitelného 
růstu, které tedy mají prokazatelný dopad 
na dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 494
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 

vypouští se
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náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 496
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována 
dostatečná rezerva vzhledem k referenční 
hodnotě schodku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka 
nastane pouze v jednom roce a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. fi

Pozměňovací návrh 498
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 499
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
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nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

V rámci těchto reforem je při zavádění 
vícepilířového systému, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř, 
zvláštní pozornost věnována reformám 
důchodového systému. Členské státy, které 
takové reformy provádějí, se od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od cíle samotného 
mohou odchýlit, přičemž by odchylka měla 
odrážet čisté náklady na reformu veřejně 
spravovaného pilíře, za podmínky, že tato 
odchylka bude dočasná a že zůstane 
zachována dostatečná rezerva vzhledem 
k referenční hodnotě schodku.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
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Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému posilujícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Or. hu

Pozměňovací návrh 503
Thomas Händel

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím 
vícepilířový systém, který zahrnuje 
povinný plně fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.

Zvláštní pozornost je věnována reformám 
důchodového systému zavádějícím veřejný 
a průběžný fondově financovatelný pilíř. 
Členské státy, které takové reformy 
provádějí, se od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
nebo od cíle samotného mohou odchýlit, 
přičemž by odchylka měla odrážet čisté 
náklady na reformu veřejně spravovaného 
pilíře, za podmínky, že tato odchylka bude 
dočasná a že zůstane zachována dostatečná 
rezerva vzhledem k referenční hodnotě 
schodku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 504
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu usnadňuje užší 
koordinaci hospodářských politik a zda 
jsou hospodářské politiky dotyčného 
členského státu v souladu s hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie. U členských států ERM2 navíc 
Rada přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu zajišťuje 
bezproblémovou účast v mechanismu 
směnných kurzů.

Rada dále přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu usnadňuje užší 
koordinaci hospodářských politik a zda 
jsou hospodářské politiky dotyčného 
členského státu v souladu s článkem 9 
SFEU, zejména pokud jde o růst, podporu 
vysoké míry zaměstnanosti, záruku 
přiměřené sociální ochrany a boj proti 
sociálnímu vyloučení, hlavními směry 
hospodářských politik členských států 
a Unie. U členských států ERM2 navíc 
Rada přezkoumá, zda obsah 
konvergenčního programu zajišťuje 
bezproblémovou účast v mechanismu 
směnných kurzů.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 

vypouští se
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ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Možnosti stanovit výjimky v důsledku závažného hospodářského útlumu omezuje 
automatičnost 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 vyhnout se pravidlům.

Pozměňovací návrh 506
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích závažného 
hospodářského útlumu celé eurozóny či 
EU může být členským státům povoleno 
dočasně se odklonit od cesty směřující ke 
splnění střednědobých rozpočtových cílů 
uvedených ve čtvrtém pododstavci, pokud 
to neohrozí fiskální udržitelnost ve 
střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích závažného 
hospodářského útlumu celé eurozóny či 
EU může být členským státům povoleno 
dočasně se odklonit od cesty směřující ke 
splnění střednědobých rozpočtových cílů 
uvedených ve čtvrtém pododstavci, pokud 
to neohrozí fiskální udržitelnost ve 
střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Pouze v obdobích závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům výjimečně povoleno dočasně se 
odklonit od cesty obezřetné fiskální 
politiky uvedené ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného V obdobích hospodářského útlumu může 
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hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

být členským státům povoleno dočasně se 
odklonit od cesty plnění střednědobého 
rozpočtového cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty plnění střednědobého cíle uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty udržitelné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 512
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty udržitelné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Edit Herczog

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může Rada 
členským státům povolit dočasně se 
odklonit od cesty obezřetné fiskální 
politiky uvedené ve čtvrtém pododstavci. 
Kromě toho je nutno včlenit jasnější 
a přesnější definici závažného poklesu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu může být členským 
státům povoleno dočasně se odklonit od 
cesty obezřetné fiskální politiky uvedené 
ve čtvrtém pododstavci.

V obdobích všeobecného závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně může 
být členským státům povoleno dočasně se 
odklonit od cesty obezřetné fiskální 
politiky uvedené ve čtvrtém pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit, že je nutné, aby došlo ke všeobecnému útlumu v eurozóně, aby bylo 
členským státům povoleno dočasně se odklonit od zmiňované cesty.

Pozměňovací návrh 515
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

2. Rada přezkoumá stabilizační program do 
tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
SFEU usoudí, že cíle a obsah programu by 
měly být posíleny, vyzve ve svém 
stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.
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Pozměňovací návrh 516
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 
svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem a Výborem pro 
sociální ochranu Rada v případě potřeby 
vydá k programu stanovisko. Jestliže Rada 
v souladu s článkem 121 Smlouvy usoudí, 
že cíle a obsah programu by měly být 
posíleny se zvláštním zřetelem k udržitelné 
fiskální politice, vyzve ve svém stanovisku 
dotyčný členský stát, aby program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 8 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k obezřetné fiskální politice, vyzve ve 

2. Rada přezkoumá konvergenční program 
do tří měsíců od předložení. Na doporučení 
Komise a po konzultaci s Hospodářským 
a finančním výborem Rada v případě 
potřeby vydá k programu stanovisko. 
Jestliže Rada v souladu s článkem 121 
Smlouvy usoudí, že cíle a obsah programu 
by měly být posíleny se zvláštním zřetelem 
k udržitelné fiskální politice, vyzve ve 



AM\857518CS.doc 155/184 PE458.764v01-00

CS

svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

svém stanovisku dotyčný členský stát, aby 
program upravil.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise, 
Hospodářského a finančního výboru, 
Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro 
sociální ochranu, zejména za účelem 
odhalení současných nebo očekávaných 
závažných odchýlení stavu rozpočtu od 
střednědobého rozpočtového cíle nebo od 
vhodné cesty k postupnému dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise, 
Hospodářského a finančního výboru 
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zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

a Výboru pro sociální ochranu, zejména 
za účelem odhalení současných nebo 
očekávaných závažných odchýlení stavu 
rozpočtu od střednědobého rozpočtového 
cíle nebo od vhodné cesty k postupnému 
dosažení tohoto cíle způsobených 
odklonem od udržitelné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 1 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od obezřetné 
fiskální politiky.

Jako součást mnohostranného dohledu 
podle čl. 121 odst. 3 Smlouvy sleduje Rada 
provádění konvergenčních programů na 
základě informací poskytovaných 
členskými státy, na něž se vztahuje 
výjimka, a na základě hodnocení Komise 
a Hospodářského a finančního výboru, 
zejména za účelem odhalení současných 
nebo očekávaných závažných odchýlení 
stavu rozpočtu od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo od vhodné cesty 
k postupnému dosažení tohoto cíle 
způsobených odklonem od udržitelné 
fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 5 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování. Toto varování je 
zveřejněno a Evropský parlament 
neprodleně vyzve dotyčný členský stát, aby 
své politiky vysvětlil před příslušným 
výborem Parlamentu. V případě 
závažného odchýlení může Komise vyzvat 
dotyčný členský stát k předložení 
dodatečných informací.
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva se 
neprodleně zveřejní.
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen doporučením 
Rady uvedeným v druhém pododstavci 
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a ukončen konečným doporučením Rady 
a zprávou Evropské radě podle čtvrtého 
pododstavce, netrvá déle než šest měsíců.

Or. de

Pozměňovací návrh 525
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 SFEU dotyčnému členskému státu 
zaslat varování. Toto varování je 
zveřejněno a Evropský parlament může 
vyzvat dotyčný členský stát, aby své 
politiky vysvětlil před příslušným výborem 
Parlamentu. V případě závažného 
odchýlení může Komise vyzvat dotyčný 
členský stát k předložení dodatečných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od V případě závažného odchýlení od 
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obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

udržitelné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto 
nařízení a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

V případě závažného odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle a za účelem zabránění vzniku 
nadměrného schodku může Komise 
v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy 
dotyčnému členskému státu zaslat 
varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 

V případě závažného odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle uvedeného v čl. 9 odst. 1 čtvrtém 
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a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

pododstavci tohoto nařízení a za účelem 
zabránění vzniku nadměrného schodku 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
dotyčnému členskému státu zašle varování. 
Toto varování je zveřejněno a Evropský 
parlament může vyzvat dotyčný členský 
stát, aby své politiky vysvětlil před 
příslušným výborem Parlamentu. V 
případě závažného odchýlení může 
Komise vyzvat dotyčný členský stát 
k předložení dodatečných informací.
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví Rada, vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
a vypracuje zprávu pro Radu. Tato zpráva 
se zveřejní do jednoho měsíce.
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě.
Postup, který je zahájen prvním 
doporučením Rady uvedeným v druhém 
pododstavci a ukončen konečným 
doporučením Rady a zprávou Evropské 
radě podle čtvrtého pododstavce, netrvá 
déle než šest měsíců.
Odchýlení od cesty k postupnému 
dosažení střednědobého rozpočtového cíle 
se posoudí na základě celkového 
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hodnocení, přičemž strukturální saldo by 
mělo plnit referenční funkci, včetně 
analýzy čistých výdajů na diskreční 
opatření na straně příjmů, které jsou 
uvedeny v čl. 9 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – první pododstavec 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 Smlouvy dotyčnému členskému 
státu zaslat varování.

V případě závažného odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky uvedené v čl. 9 
odst. 1 čtvrtém pododstavci tohoto nařízení 
a za účelem zabránění vzniku nadměrného 
schodku může Komise v souladu s čl. 121 
odst. 4 SFEU dotyčnému členskému státu 
zaslat varování. Toto varování se zveřejní. 
Komise své rozhodnutí předloží a vysvětlí 
Evropskému parlamentu a jeho 
příslušnému výboru. V případě závažného 
odchýlení může Komise vyzvat dotyčný 
členský stát k předložení dodatečných 
informací. 
Do jednoho měsíce poté, co se o závažném 
odchýlení uvedeném v prvním pododstavci 
dozví, Rada vydá na základě doporučení 
Komise v souladu s čl. 121 odst. 4 SFEU 
doporučení ohledně politických opatření, 
přičemž pro nápravu tohoto odchýlení 
stanoví lhůtu nejvýše pět měsíců. V 
případě obzvláště závažného odchýlení 
nebo v obzvláště závažné situaci činí tato 
lhůta nejvýše tři měsíce. Na návrh Komise 
Rada toto doporučení zveřejní.
Komise sleduje provádění opatření 
obsažených v uvedeném doporučení 
prostřednictvím kontrolních návštěv 
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v souladu s článkem 6a a vypracuje 
zprávu pro Radu. Tato zpráva může být 
zveřejněna. 
Nepřijme-li dotyčný členský stát 
odpovídající opatření ve lhůtě stanovené 
v doporučení Rady uvedeném v druhém 
pododstavci, vydá Rada neprodleně 
konečné doporučení, v němž na základě 
dalšího doporučení Komise v souladu 
s čl. 121 odst. 4 SFEU stanoví neplnění 
povinností ze strany tohoto členského 
státu. Na návrh Komise Rada současně 
zašle formální zprávu Evropské radě. 
Postup, který je zahájen prvním 
doporučením Rady uvedeným v druhém 
pododstavci a ukončen konečným 
doporučením Rady a zprávou Evropské 
radě podle čtvrtého pododstavce, netrvá 
déle než šest měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0.25 % HDP ročně ve dvou po 

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:
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sobě následujících letech.

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
posuzování změny strukturálního salda 
odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0.25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
posuzování změny strukturálního salda 
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odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími 
příjmy; případně diskreční opatření 
snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0.25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Při posouzení, zda je odchýlení závažné, 
se zohlední zejména tato kritéria:

U členského státu, který dosud nesplnil 
střednědobý rozpočtový cíl, se při 
posuzování změny strukturálního salda 
odchýlení považuje za závažné, pokud činí 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech; při 
posuzování vývoje čistých výdajů na 
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diskreční opatření se odchýlení považuje 
za závažné, pokud má celkový dopad na 
saldo veřejných financí ve výši nejméně 
0,5 % HDP v jediném roce nebo 
kumulativně ve dvou po sobě jdoucích 
letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,25 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,1 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0.5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0.25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Zjištěné odchýlení od postupného 
dosažení střednědobého cíle se považuje 
za závažné, pokud jsou splněny tyto 
podmínky: překročení růstu výdajů nad 
rámec střednědobého potenciálního 
referenčního tempa růstu HDP, které není 
kompenzováno diskrečními opatřeními 
zvyšujícími příjmy; případně diskreční 
opatření snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů; 
odchýlení od ročního zlepšení salda 
veřejných financí požadovaného podle 
čl. 9 odst. 1 má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0.25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0.25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od postupného dosažení 
střednědobého rozpočtového cíle se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
očištěného od veřejných investic 
a splňujícího pravidla střednědobého 
rozpočtového cíle, které není 
kompenzováno diskrečními opatřeními 
zvyšujícími příjmy; případně diskreční 
opatření snižující příjmy, která nejsou 
kompenzována snižováním výdajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 536
Liem Hoang Ngoc

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0.25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Odchýlení od udržitelné a účinné fiskální 
politiky se považuje za závažné, pokud 
jsou splněny tyto podmínky: překročení 
růstu výdajů splňujícího pravidla účinné 
fiskální politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
odchýlení má celkový dopad na saldo 
veřejných financí ve výši nejméně 0,5 % 
HDP v jediném roce nebo nejméně 
v průměru 0.25 % HDP ročně ve dvou po 
sobě následujících letech a saldo se zvyšuje 
rychleji než roční tempo růstu za 
příslušný rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla obezřetné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 

Odchýlení od udržitelné fiskální politiky se 
považuje za závažné, pokud jsou splněny 
tyto podmínky: překročení růstu výdajů 
splňujícího pravidla udržitelné fiskální 
politiky, které není kompenzováno 
diskrečními opatřeními zvyšujícími příjmy; 
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případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

případně diskreční opatření snižující 
příjmy, která nejsou kompenzována 
snižováním výdajů; odchýlení má celkový 
dopad na saldo veřejných financí ve výši 
nejméně 0,5 % HDP v jediném roce nebo 
nejméně v průměru 0,25 % HDP ročně ve 
dvou po sobě následujících letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 

Odchýlení od obezřetné fiskální politiky se 
neposuzuje, pokud dotyčný členský stát 
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výrazně překonal střednědobý rozpočtový 
cíl s přihlédnutím k existenci nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
a rozpočtové plány předložené ve 
stabilizačním programu neohrožují 
dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

překonal střednědobý rozpočtový cíl nebo 
pokud jsou dostupné úvěry získané 
v souladu s bodovým systémem 
vymezeným v nařízení, s přihlédnutím 
k existenci nadměrné makroekonomické 
nerovnováhy a rozpočtové plány 
předložené ve stabilizačním programu 
neohrožují dosažení tohoto cíle v průběhu 
programového období.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Olle Schmidt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Možnosti stanovit výjimky v důsledku závažného hospodářského útlumu omezuje 
automatičnost 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 vyhnout se pravidlům.

Pozměňovací návrh 541
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení se nebere v úvahu v případě 
hospodářského útlumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Markus Ferber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení nemusí být považováno za 
závažné v případě závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně nebo 
celé EU, pokud jím není ohrožena fiskální 
udržitelnost ve střednědobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Burkhard Balz

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchýlení se rovněž nemusí brát v úvahu 
v případě všeobecného závažného 
hospodářského útlumu.

Odchýlení nemusí být považováno za 
závažné v případě závažného 
hospodářského útlumu v eurozóně nebo 
celé EU, pokud jím není ohrožena fiskální 
udržitelnost ve střednědobém horizontu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 544
Miguel Portas

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil 
nezbytné úpravy. Na návrh Komise Rada 
toto doporučení zveřejní.“

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, zašle Komise 
dotyčnému členskému státu doporučení, 
aby učinil nezbytné úpravy. Doporučení se 
zveřejní.

Or. en



PE458.764v01-00 174/184 AM\857518CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 546
Udo Bullmann

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého 
cíle trvá nebo je obzvláště závažné, zašle 
Komise dotyčnému členskému státu 
doporučení, aby učinil nezbytné úpravy. 
Rada toto doporučení zveřejní a Evropský 
parlament může vyzvat dotyčný členský 
stát, aby své politiky vysvětlil před 
příslušným výborem Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Sari Essayah

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy, tak, aby toto odchýlení bylo 
kompenzováno odpovídajícím 
překročením cílů v následujících třech 
letech. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 548
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
obezřetné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

3. V případě, že výrazné odchýlení od 
udržitelné fiskální politiky trvá nebo je 
obzvláště závažné, Rada na základě 
doporučení Komise dotyčnému členskému 
státu zašle doporučení, aby učinil nezbytné 
úpravy. Na návrh Komise Rada toto 
doporučení zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Sharon Bowles

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 9
Nařízení (ES) č. 1466/97
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 10 se vkládá odstavec, který zní:
3a. 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
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Or. en

Pozměňovací návrh 550
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Za článek 10 se vkládá nový článek, 
který zní:

Článek 10a
Systém kreditů bude specifikován 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 10b až 10d. 
Kredity se udělí, pokud budou členské 
státy dodržovat pravidlo udržitelné politiky 
tak, jak je definováno v článku 5, a mimo 
to dosáhnou ročních cílů směřujících ke 
střednědobému cíli. Kredity se ztrácejí 
v případě podstatné odchylky od 
udržitelné fiskální politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. Za článek 10 se vkládá nový článek, 
který zní:

Článek 10b
Výkon přenesení pravomoci
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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 552
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c. Za článek 10 se vkládá nový článek, 
který zní:

Článek 10c
Zrušení přenesení pravomoci

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

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Philippe Lamberts

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 d (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 10 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9d. Za článek 10 se vkládá nový článek, 
který zní:

Článek 10d
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě  námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevznese, zveřejní 
se tento akt v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem, který je 
v něm stanoven.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
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unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevznést.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. 
Orgán odůvodní námitky, které vznáší 
proti aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 e (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek -11 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9e. Vkládá se nový článek, který zní:
Článek -11

1. Komise zajistí nepřetržitý dialog 
s orgány členského státu 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 uskutečňování návštěv zaměřených 
na vedení dialogu nebo provádění kontrol 
předá Komise ve vhodných případech 
dotyčným členským státům své předběžné 
poznatky k vyjádření.
3. V rámci návštěv pro účely dialogu 
přezkoumává Komise aktuální 
hospodářskou situaci daného členského 
státu a zjišťuje, existují-li zde rizika či 
obtíže při naplňování cílů tohoto nařízení.
4. V rámci kontrolních návštěv Komise 
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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 zjevná rizika či 
závažné obtíže při naplňování těchto cílů. 
Komise může k účasti na kontrolních 
návštěvách přizvat zástupce Evropské 
centrální banky nebo dalších příslušných 
institucí.
5. O důvodech kontrolních návštěv 
Komise informuje Hospodářský 
a finanční výbor.
6. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření k usnadnění dialogu 
a vykonávání kontrolních návštěv. Pro 
tyto účely členské státy na žádost Komise 
zajistí součinnost všech příslušných 
vnitrostátních orgánů.

Or. de

Pozměňovací návrh 555
Sylvie Goulard

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 f (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9f. Vkládá se nový článek 11a, který zní:
Článek 11a

1. Komise zřídí poradní orgán 5 osob na 
vysoké úrovni, které jsou obecně 
uznávané v hospodářských a fiskálních 
záležitostech.
2. Poradní orgán plní zcela nezávisle 
informační povinnosti uvedené v odstavci 
3. Při výkonu těchto povinností členové 
poradního orgánu nevyžadují ani 
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nepřijímají pokyny od Komise, kterékoli 
vlády nebo jiné instituce či subjektu
3. Poradní orgán každoročně pro oblast 
eurozóny předkládá veřejnou zprávu 
o způsobu, jakým Komise a Rada 
vykonávaly své povinnosti podle článků 
121, 126 a 136 Smlouvy, podle nařízení 
1466/97 v pozměněném znění, podle 
nařízení 1467/97 v pozměněném znění, 
podle nařízení XXX o účinném 
prosazování rozpočtového dohledu 
v eurozóně; nařízení o donucovacích 
opatřeních k nápravě nadměrné 
makroekonomické nerovnováhy 
v eurozóně; nařízení o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy.
Na žádost Evropské centrální banky, 
Rady, Evropského parlamentu nebo 
Evropské Rady tento orgán rovněž 
poskytuje analýzy specifických 
hospodářských a rozpočtových otázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Carl Haglund

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 g (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9g. Vkládá se článek, který zní:
Článek 12a

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 
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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

Pozměňovací návrh 557
Hans-Peter Martin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 g (nový) 
Nařízení (ES) č. 1466/97
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9g. Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 12a

Přezkum
1. Do ...* a každé dva 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.
_____
* ... roku/let od data vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. de
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Pozměňovací návrh 558
Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
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;
- v celé Unii byly znovu nastoleny 
normální hospodářské podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Philippe Lamberts

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvního 
ledna 2013.
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