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Pozměňovací návrh  267 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním 

postupem; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  268 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním 

postupem; 

17. bere na vědomí návrh programu na 

podporu strukturálních reforem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  269 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním postupem; 

17. se znepokojením bere na vědomí, že 

návrh programu na podporu strukturálních 

reforem bude projednán řádným 

legislativním postupem, což má zajistit, 

aby úsporná a neoliberální politika byla 

prováděna bez demokratické kontroly tím, 
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že se posílí technokratický 

a nedemokratický charakter správy 

ekonomických záležitostí EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  270 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním postupem; 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem, který má 

v členských státech posílit provádění 

reforem na podporu růstu, bude projednán 

řádným legislativním postupem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  271 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním postupem; 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním postupem; 

připomíná však, že členské státy musí 

zajistit provádění strukturálních reforem 

jejich správními orgány;  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  272 

Tom Vandenkendelaere 
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Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že návrh programu na 

podporu strukturálních reforem bude 

projednán řádným legislativním postupem; 

17. vítá, že návrh programu na podporu 

strukturálních reforem bude projednán 

řádným legislativním postupem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  273 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. je znepokojen projektem Komise na 

vytvoření unie kapitálových trhů, díky níž 

se mají kapitálové trhy dále rozvíjet; 

poukazuje na to, že další finanční expanze 

má negativní důsledky pro skutečný 

hospodářský růst a současně zvyšuje 

nestabilitu a systémové riziko ve 

finančním sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Rozpočtová odpovědnost Rozpočtová stabilita 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  275 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu, investičních mezer 

a potřeby doplnit současnou akomodativní 

měnovou politiku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních 

mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik, které 

zajistí udržitelnost dluhu; 
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hospodářského cyklu a investičních 

mezer; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

je znepokojen tím, že velmi vysoká 

zadluženost některých členských států 

znamená značné riziko v případě možných 

budoucích otřesů v eurozóně a brání 

růstu v celé Evropské unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

zdůrazňuje, že zpomalení tempa 

strukturálního zlepšování schodků 

veřejných financí ohrožuje v (blízké) 

budoucnosti udržitelnost veřejných 

financí, zejména v členských státech 

s vysokým zadlužením v poměru k HDP, 

takže v následujících letech je nutné 

zintenzivnit úsilí vynakládané na zvýšení 
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odolnosti veřejných financí a zpomalit 

vývoj veřejného dluhu na udržitelné 

tempo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer, 

přičemž je zároveň nutné mít na paměti 

občany a jejich sociální práva;  

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  281 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních 

mezer; 

18. hluboce lituje neustálé zdůrazňování 

fiskální odpovědnosti v zájmu dodržování 

podmínek Paktu o stabilitě a růstu, 

uvážíme-li jeho deflační a negativní dopad 

na evropské ekonomiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  282 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

připomíná, že v případě měnové politiky, 

která dosáhla nebo se blíží nulové spodní 

hranici, má na hospodářský růst 

mimořádně významný dopad daňová 

politika; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu fiskálních 

politik, které povzbudí hospodářský růst se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

zdůrazňuje, že v některých zemích je 

nezbytné provést restrukturalizaci dluhu, 

aby se podařilo snížit veřejné i soukromé 

zadlužení na udržitelnou úroveň; 

upozorňuje na katastrofální důsledky 

politik úsporných opatření, jimiž strategie 

rozpočtové konsolidace ohrozily veřejné 

investice, sociální služby státu 

a hospodářský růst; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  284 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 
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Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje, že je nutné, aby se 

pokračovalo s prorůstovou fiskální 

konsolidací se zohledněním udržitelnosti 

dluhu, hospodářského cyklu a investičních 

mezer; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. znovu zdůrazňuje potřebu 

odpovědných fiskálních politik se 

zohledněním udržitelnosti dluhu, 

hospodářského cyklu a investičních mezer; 

18. znovu zdůrazňuje potřebu stabilních 

fiskálních politik se zohledněním 

udržitelnosti dluhu, hospodářského cyklu a 

investičních mezer; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  286 

Beatrix von Storch 

za skupinu ECR 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že členské státy s dluhem 

vyšším než 60% HDP nemají dostatečný 

fiskální prostor k povzbuzení svých 

ekonomik; varuje, že vzhledem k současné 

výši státních dluhů se udržitelnost dluhu 

stane ještě naléhavějším problémem, 

jakmile se úrokové sazby v eurozóně vrátí 
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na běžnou úroveň; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Fabio De Masi, Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. trvá na tom, že je naprosto nezbytné 

zrušit Pakt o stabilitě a růstu; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  290 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na dodržování Paktu 

o stabilitě a růstu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  291 

Beatrix von Storch, Sander Loones 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu 

o stabilitě a růstu a na stanovení postupu 

pro vystoupení z eurozóny, který se 

použije v případě nedodržování pravidel; 

zvažuje vytvoření evropského mechanismu 

pro případy nesplácení státního dluhu 

uvnitř a vně eurozóny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  292 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na využívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na využívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit situaci evropské mládeže a osob 

přicházejících jako uprchlíci s cílem tuto 

situaci zlepšit; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  293 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. klade důraz na důslednější provádění 

Paktu o stabilitě a růstu a zároveň na 

využívání dostupného fiskálního prostoru, 

což umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; připomíná, že odklonění 

od střednědobých cílů v důsledku 

uvedených okolností je třeba chápat za 

dočasné, a tudíž musí být 

vykompenzováno v příznivějších dobách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na plném 

využívání jeho doložek flexibility 

a dostupného fiskálního prostoru, což 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  295 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na využívání 

dostupné flexibility v souladu se sdělením 

Komise ze dne 13. ledna 2015 nazvaném 

Optimální využití flexibility v rámci 

současných pravidel Paktu o stabilitě a 

růstu (COM(2015)0012); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  296 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na plném 

využívání dostupného fiskálního prostoru 

mimo jiné v zájmu zvyšování 

investic, podpory strukturálních reforem 
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a řešení bezpečnostních hrozeb a přílivu 

uprchlíků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na důsledné provádění 

Paktu o stabilitě a růstu, zatímco Komise 

může dospět k závěru, že dočasné 

odchylky mohou být oprávněné vzhledem 

k mimořádným a nepředvídatelným 

událostem mimo kontrolu členského 

státu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  298 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na to, aby v rámci 

provádění Paktu o stabilitě a růstu byly 

posuzovány dopady uplatňování 

fiskálních pravidel na nezaměstnanost 

a veřejné investice, a zároveň aby byl 

využíván dostupný fiskální prostor, což 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  299 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň na využívání 

dostupného fiskálního prostoru, což 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; připomíná, že Pakt o 

stabilitě a růstu umožňuje určitou 

flexibilitu, pokud nečekaně vyvstanou 

nepříznivé hospodářské okolnosti, které 

mají negativní dopad na veřejné finance; 

zdůrazňuje, že tato flexibilita nemá 

oslabovat cíl, kterým je rovnováha 

veřejných financí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na zásadní revizi Smluv, 

Paktu o stabilitě a růstu a příslušných 

balíčků šesti a dvou právních aktů a na 

zrušení rozpočtového paktu, aby byla 

odstraněna stávající omezení, která 

členským státům brání plně využívat 

nástroj fiskální politiky, a aby se 

jednotlivým zemím umožnilo na základě 

demokratického hlasování vystoupit 

z eurozóny; dovolává se okamžitého 

zavedení výjimky ze stávajících 

rozpočtových pravidel pro nezbytné 

veřejné výdaje, které jsou určeny na 

řešení neudržitelné míry nezaměstnanosti, 

absolutní chudoby a nerovnosti 

i objevujících se bezpečnostních hrozeb a 
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přílivu uprchlíků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co umožní 

mj. řešit bezpečnostní hrozby a příliv 

uprchlíků; 

19. připomíná, že Pakt o stabilitě a růstu 

stanoví maximální úroveň veřejného 

dluhu na 60 % HDP a ukládá, aby byly 

rozpočtové schodky ve střednědobém 

výhledu vykompenzovány rozpočtovými 

přebytky; konstatuje, že mnoho členských 

států uvedené zásady stále porušuje; klade 

důraz na plné provádění Paktu o stabilitě a 

růstu a zároveň na využívání dostupného 

fiskálního prostoru, což umožní mj. řešit 

bezpečnostní hrozby a příliv uprchlíků; 

soudí, že tento druh nákladů bude vždy 

započítáván mezi výdaje, avšak že jej lze 

považovat za jeden z mimořádných 

faktorů, k nimž lze přihlížet při 

rozhodování v rámci postupu při 

nadměrném schodku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  302 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. klade důraz na provádění Paktu o 

stabilitě a růstu a zároveň navyužívání 

dostupného fiskálního prostoru, co 

umožní mj. řešit bezpečnostní hrozby a 

příliv uprchlíků; 

19. klade důraz na důsledné provádění 

Paktu o stabilitě a růstu a zároveň na 

využívání flexibility, která je v jeho rámci 

k dispozici, což umožní mj. řešit 

bezpečnostní hrozby a příliv uprchlíků; 
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zdůrazňuje, že reformovaný rámec pro 

správu ekonomických záležitostí EU je 

účinným a ambiciózním nástrojem 

k řešení současných hospodářských 

a rozpočtových výzev; konstatuje, že 

stávající rámec pro správu ekonomických 

záležitostí by prozatím neměl být 

reformován, ale že by měl být maximálně 

využíván jeho potenciál; 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  303 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. vyzývá Komisi, aby na své sdělení 

o přezkumu rámce pro správu 

ekonomických záležitostí navázala revizí 

právních předpisů; konstatuje, že několik 

zemí má problémy s dodržováním 

stávajících fiskálních pravidel 

v hospodářské situaci, která se vyznačuje 

nízkým nominálním růstem; domnívá se, 

že revize stávajících pravidel by zlepšila 

jejich účinnost, věrohodnost a důsledné 

uplatňování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 
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daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

daně, bojovat proti daňovým podvodům, 

posílit opatření namířená proti 

agresivnímu daňovému plánování a 

zlepšit koordinaci daňových politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

daňovou soutěž; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně a bojovat proti daňovým únikům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik v EU; v zájmu 

zvýšení daňových výnosů žádá zavedení 

jednoduchých a transparentních 

daňových systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že v boji proti daňovým 

podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se 

daňové povinnosti, agresivnímu 

daňovému plánování a daňovým rájům je 

třeba posílit koordinaci daňových politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik a spolupráci 

při předávání znalostí a zkušeností 

v oblasti daňové správy, má-li se zabránit 

nezákonnému chovní a posílit dodržování 

daňových předpisů a účinný výběr daní; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik, mimo jiné 

i v zájmu boje proti terorismu, a to 

zejména zavedením povinnosti podávání 

zpráv podle jednotlivých zemí 

a přísnějších kontrolních opatření pro 

digitální společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně v jednotlivých členských státech, 

bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání 

se daňové povinnosti a zlepšit koordinaci 

boje proti agresivnímu daňovému 

plánování, vyhýbání se daňové povinnosti 

a daňovým únikům; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  312 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 
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Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; zdůrazňuje, 

že je třeba urychlit proces daňové 

konvergence v Evropské unii;   

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  313 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Jutta Steinruck, Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; upozorňuje 

na to, že zdanění má klíčový význam pro 

zvrácení nedávno nastoupeného trendu 

prohlubování sociální nerovnosti a pro 

zmírnění hospodářských škod, které tento 

trend s sebou přinesl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 20. zdůrazňuje, že je třeba účinněji vybírat 
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daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; zdůrazňuje, 

že je třeba souběžně zvážit zefektivnění 

a posílení redistribučního aspektu 

daňových politik, aby se postupně 

zpomalilo prohlubování nerovnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; s napětím 

očekává prezentaci opatření Komise, 

kterými se mají v Evropské unii provést 

doporučení OECD týkající se oslabování 

daňové základny a přesouvání zisku 

(BEPS), a vyzývá Komisi, aby předložila 

ambiciózní návrhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  316 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti, zlepšit 

koordinaci daňových politik a odstranit 

rušivé důsledky nespravedlivého 

diferencovaného zdanění; je přesvědčen 
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o tom, že klíčem je zjednodušení daňových 

systémů a že tohoto cíle by bylo možné 

dosáhnout pomocí společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  317 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

zdůrazňuje, že je třeba účinnějším 

způsobem vybírat daně, bojovat proti 

veškerým typům daňových úniků a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; dále 

zdůrazňuje, že praktiky daňových úniků 

používané nadnárodními podniky nesmí 

mít za následek to, že malé a střední 

podniky zaplatí nadměrné částky na 

daních za účelem zajištění potřebných 

daňových příjmů;  

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  318 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům 

a vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci opatření, která byla přijata na 

řešení tohoto vážného problému, ve snaze 

zajistit, aby daň byla odvedena v místě, 

kde byl vytvořen zisk; zastává proto názor, 
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že daňovým a celním úřadům by měly být 

poskytnuty dostatečné lidské, materiální 

a finanční zdroje, aby mohly účelně 

a účinně vykonávat svou činnost; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  319 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že je třeba lépe vybírat 

daně, bojovat proti daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti a zlepšit 

koordinaci daňových politik; 

20. sdílí obavy Komise ohledně 

narůstajícího počtu nadnárodních 

společností, jež využívají strategií v oblasti 

daně z příjmů právnických osob, aby 

snížily či se vyhnuly své celkové daňové 

zátěži tím, že využijí nesouladu mezi 

daňovými systémy; zdůrazňuje proto, že je 

třeba lépe vybírat daně, bojovat proti 

daňovým únikům a vyhýbání se daňové 

povinnosti a zlepšit koordinaci daňových 

politik; klade důraz na to, že je třeba lepší 

a přísnější daňová koordinace s cílem 

zajistit rovné podmínky a předejít nekalé 

hospodářské soutěži i závažným 

narušením jednotného trhu; 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  320 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vítá snahy a kompromisní postup 

Evropského parlamentu v boji proti 

daňovým únikům a vyhýbání se daňové 

povinnosti, ale domnívá se, že na 
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institucionální úrovni je nutné prosazovat 

rozhodnější a neoblomnější postup, má-li 

být tento problém náležitě vyřešen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější 

a prorůstové veřejné výdaje; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  322 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější 

a prorůstové veřejné výdaje, zejména 

přesunutí neproduktivních výdajů na 

investice podporující růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  323 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje, které nebudou 

ohrožovat náležité poskytování veřejných 

a sociálních služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o snížení 

veřejných výdajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější, 

efektivnější a prorůstové veřejné výdaje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje, přičemž 

upřednostňuje investiční výdaje před 

výdaji správními; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  327 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje racionální snahy 

o kvalitnější a prorůstové veřejné výdaje 

přizpůsobené situaci v jednotlivých 

zemích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější 

a prorůstové veřejné výdaje; 

21. domnívá se, že by Komise měla 

důrazně vyzvat členské státy, aby 

zkvalitnily veřejné výdaje a více je 

zaměřily na růst přechodem od spotřeby 

k investicím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  329 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 
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Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější 

a prorůstové veřejné výdaje, zejména 

opatření na podporu všeobecného, 

bezplatného a vysoce kvalitního 

vzdělávání a zdravotnických systémů; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  330 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Jutta Steinruck, Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; 

21. podporuje veškeré snahy o kvalitnější a 

prorůstové veřejné výdaje; konstatuje, že 

některé výlohy, které jsou zapsány jako 

běžné výdaje, ve skutečnosti představují 

významné hospodářské investice, např. do 

vzdělávání nebo do jiných sociálních 

oblastí; poukazuje na to, že je nutné 

zohlednit všechny aspekty dopadu 

veřejných výdajů na udržitelnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se vypouští se 
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hospodářské politiky eurozóny, jež mají 

sloužit k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se 

hospodářské politiky eurozóny, jež mají 

sloužit k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  333 

Fabio De Masi, Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. bere na vědomí doporučení týkající se 

hospodářské politiky eurozóny, jež mají 

sloužit k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; je 

vážně znepokojen tím, že kroky, které jsou 

nastíněny ve zprávě pěti předsedů, ještě 

více omezí demokratický vliv na správu 

ekonomických záležitostí eurozóny 

a zvyšují tlak na snižování platů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Bas Eickhout 



 

AM\1083173CS.doc 31/97 PE575.157v01-00 

 CS 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny jako první krok 

k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

zdůrazňuje však, že tato doporučení 

nepostačují k vyřešení vysoké 

nezaměstnanosti, chudoby, nerovnosti 

a nedostatečné transparentnosti 

a demokratické odpovědnosti správy 

ekonomických záležitostí eurozóny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  335 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

konstatuje, že tato doporučení jsou 

zveřejněna šest měsíců před doporučeními 

pro jednotlivé země, a vítá, že toto 

načasování umožňuje vést diskusi; vyzývá 

proto členské státy, aby tento časový 

prostor efektivně využily ke koordinaci 

svých kroků mezi sebou navzájem 

a i s Komisí, aby lépe doporučení 

vstřebaly a o svých vnitrostátních 

hospodářských politikách lépe uvažovaly 

v kontextu eurozóny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. se znepokojením konstatuje, že 

doporučení týkající se hospodářské politiky 

eurozóny, jež mají sloužit k dalšímu 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů, stále 

vycházejí z dogmatu fiskální konsolidace, 

nezvratnosti jednotné měny a návrhů 

řešení neoliberální politiky, které zcela 

jasně nedokázaly podpořit hospodářský 

růst, zaměstnanost a sbližování 

v eurozóně, a tak prodloužily vleklou 

hospodářskou a sociální krizi a urychlily 

rozdrobení EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  337 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit 

k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů, 

zejména doporučení k provedení reforem, 

které zvýší produktivitu, podpoří tvorbu 

pracovních míst, zvýší 

konkurenceschopnost, zlepší 

podnikatelské prostředí a vytvoří flexibilní 

trhy práce; v tomto ohledu považuje 

zelenou knihu o maloobchodních 

finančních službách za pozitivní krok, 

neboť si klade za cíl splnit slib přijatý vůči 

občanům EU a vytvořit skutečný vnitřní 

trh a může poskytnout nástroje 
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podporující růst prostřednictvím 

každodenních činností a např. uvolnit 

potenciál digitálního hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit 

k prohloubení politické koordinace; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  339 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. bere na vědomí doporučení týkající se 

hospodářské politiky eurozóny, jež mají 

sloužit k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. bere na vědomí doporučení týkající se 

hospodářské politiky eurozóny, jež mají 

sloužit k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  341 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit k 

prohloubení politické koordinace v 

návaznosti na zprávu pěti předsedů; 

22. vítá doporučení týkající se hospodářské 

politiky eurozóny, jež mají sloužit 

k prohloubení politické koordinace 

v návaznosti na zprávu pěti předsedů, 

a usnesení Evropského parlamentu ze dne 

24. června 2015; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Danuta Maria Hübner 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. domnívá se, že zdravá fiskální situace 

na vnitrostátní úrovni a těsná koordinace 

hospodářských politik jsou předpokladem 

účinných a důkladných reforem pravidel 

a institucí eurozóny; připomíná, že 

zásadní význam bude mít i rychlé 

vypracování a řádná koordinace 

adekvátních fiskálních a strukturálních 

politik, které mají připravit a doplňovat 

budoucí normalizaci měnové politiky ECB 
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tak, aby se zabránilo nežádoucím 

tlumivým důsledkům tohoto procesu pro 

hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována 

konvergence; žádá proto, aby se provedlo 

hloubkové souhrnné posouzení 

makroekonomické nerovnováhy 

v eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  344 

Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována 

konvergence; žádá proto, aby se provedlo 

hloubkové souhrnné posouzení 

vypouští se 
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makroekonomické nerovnováhy v 

eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  345 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována 

konvergence; žádá proto, aby se provedlo 

hloubkové souhrnné posouzení 

makroekonomické nerovnováhy v 

eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

23. bere na vědomí, že navzdory vysoké 

míře vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky není eurozóna chápána 

jako jeden makroekonomický celek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  346 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je důležitá intenzívnější 

činnost národních vlád s cílem provést 
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rámci musí být podporována 

konvergence; žádá proto, aby se provedlo 

hloubkové souhrnné posouzení 

makroekonomické nerovnováhy v 

eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

nutné hospodářské reformy a posílit 

konkurenceschopnost hospodářství; trvá 

na podstatných zlepšeních, pokud jde o 

míru plnění doporučení pro jednotlivé 

země, především v zemích s naléhavou 

potřebou strukturálních reforem;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  347 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny, 

doporučeními pro jednotlivé země a 

navrhovanou kombinací politik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být zajištěna konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem účinně 

provádět posouzení zranitelnosti pro 

jednotlivé země; trvá na plném souladu 

mezi doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Tibor Szanyi 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; dále 

klade důraz na to, že požadavek 

konvergence v eurozóně nesmí dát vznik 

Evropě „vyvíjející se dvěma různými 

rychlostmi“ či dále stávající rozdíly 

prohloubit;  

Or. hu 
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Pozměňovací návrh  350 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně a vedlejších 

účinků mezi členskými státy eurozóny s 

cílem doplnit posouzení zranitelnosti pro 

jednotlivé země; trvá na plném souladu 

mezi doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována 

konvergence; žádá proto, aby se provedlo 

hloubkové souhrnné posouzení 

makroekonomické nerovnováhy 

v eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako velký makroekonomický celek; žádá 

proto, aby se provedlo hloubkové 

posouzení makroekonomické 

nerovnováhy; důrazně žádá, aby byly 

vytvořeny pobídky pro provádění 

konkrétních doporučení pro jednotlivé 

členské státy; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  352 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; zdůrazňuje význam globální 

perspektivy rovněž v práci vnitrostátních 

rad pro konkurenceschopnost a vyzývá k 

posílení makroekonomického dialogu na 

evropské úrovni;  trvá na plném souladu 

mezi doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země tak, aby 

bylo zřejmé, jak má každý členský stát 

eurozóny přispět, pokud jde o souhrnnou 

fiskální situaci a znovunastolení 

makroekonomické rovnováhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 

23. zdůrazňuje, že vzhledem k vysoké míře 

vzájemné propojenosti a jednotnosti 
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měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována konvergence; 

žádá proto, aby se provedlo hloubkové 

souhrnné posouzení makroekonomické 

nerovnováhy v eurozóně s cílem doplnit 

posouzení zranitelnosti pro jednotlivé 

země; trvá na plném souladu mezi 

doporučeními pro země eurozóny a 

doporučeními pro jednotlivé země; 

měnové politiky je třeba eurozónu vnímat 

jako makroekonomický celek, v jehož 

rámci musí být podporována 

konkurenceschopnost a konvergence ve 

vztahu k co nejlepšímu výkonu; žádá 

proto, aby se provedlo hloubkové souhrnné 

posouzení makroekonomické nerovnováhy 

v eurozóně s cílem doplnit posouzení 

zranitelnosti pro jednotlivé země; trvá na 

plném souladu mezi doporučeními pro 

země eurozóny a doporučeními pro 

jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23 a. zdůrazňuje, že pro účely integrity 

celé Evropské unie by se v krátko- ani 

střednědobém časovém horizontu neměla 

činit žádná opatření cílená na samostatné 

finanční hospodaření eurozóny s vlastním 

rozpočtem;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23 a. připomíná, že měnová politika může 

být přínosem pro podporu cyklického 

oživení, avšak může pouze usnadnit a 

nikoli nahradit strukturální reformy 

potřebné ke strukturálnímu oživení;   
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zdůrazňuje, že je odpovědností členských 

států a evropských orgánů obnovit důvěru 

potřebnou pro soukromé investice, 

podnikání a aktivní účast občanů na 

hospodářském cyklu;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23 a. zdůrazňuje, že jednotná měna má 

asymetrický a destruktivní dopad na slabší 

ekonomiky, jež jsou nuceny provádět 

náročné přizpůsobení vnitřní devalvace 

v důsledku přeceněné měny s ohledem na 

své ekonomiky, a zároveň je silnějším 

členským státům eurozóny umožněno 

využít nespravedlivé konkurenční výhody 

v důsledku podhodnocené měny ve vztahu 

k ostatním členům, přičemž vznikají 

nepřípustné rozdíly a makroekonomická 

nerovnováha v EU; zdůrazňuje, že je 

naléhavě potřeba naplánovat spořádané 

rozpuštění měnové unie a okamžitě zajistit 

demokratické mechanismy pro případ, že 

určitý stát dobrovolně hodlá opustit 

eurozónu;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23 b. vyzývá k dalšímu posílení 



 

AM\1083173CS.doc 43/97 PE575.157v01-00 

 CS 

koordinace vnitrostátních politik v 

eurozóně s cílem předejít negativním 

vedlejším účinkům, jež mohou nevhodně 

navržené vnitrostátní politiky mít ve 

vztahu k jiným členským státům;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  358 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23 c. souhlasí s Komisí, že členské státy a 

EU jako celek by měly nadále provádět 

strukturální reformy s cílem modernizovat 

hospodářství; vítá, že v případě mnoha 

členských států Komise upřednostňuje 

pokračovat ve fiskální konsolidaci 

podporující růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  360 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  361 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. bere na vědomí zvýšenou pozornost, 

která je věnována souhrnné fiskální situaci 

v eurozóně; varuje před možností ztratit ze 

zřetele situaci jednotlivých států, bude-li 

se pozornost příliš zaměřovat na souhrnné 
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číselné ukazatele; připomíná, že v rámci 

postupu při nadměrném schodku nelze 

fiskální deficit jednoho členského státu 

vyvážit fiskálním přebytkem jiného státu;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. bere v potaz hodnocení obecně 

neutrální souhrnné fiskální situace 

v eurozóně;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci 

v eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, 

zda může být považována za obecně 

neutrální navzdory výraznému nedostatku 

investic; 

24. odmítá celkovou orientaci fiskální 

politiky v eurozóně a pokus zajistit, aby se 

na ni pohlíželo prizmatem neutrality, 

protože se domnívá, že to členským státům 

brání v provádění proticyklických politik, 

a tak dále omezuje jejich hospodářskou 

svrchovanost; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  365 

Pervenche Berès 
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Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; pochybuje o tom, zda může být 

považována za obecně neutrální navzdory 

výraznému nedostatku investic; požaduje 

proto expanzivní souhrnný fiskální 

přístup, jenž zohlední potřebu provádět 

proticyklické hospodářské politiky na 

úrovni eurozóny a řešit riziko exportu 

deflace do globální ekonomiky;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Fabio De Masi 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. bere na vědomí problémy vznikající při 

měření fiskální situace v eurozóně, jako je 

oddělení hospodářského cyklu od 

růstového potenciálu; považuje za 

nezbytné vyjmout veřejné investice z 

vykazování dluhu v krátkodobém 

horizontu a zrušit rozpočtový pakt i Pakt o 

stabilitě a růstu, aby se členským státům 

umožnilo provádět proticyklické a růst 

posilující fiskální politiky v souladu s 

makroekonomickým cílem plné 

zaměstnanosti a vyváženého běžného 

účtu, způsobem, jenž rovněž a odlehčí a 

doplní měnovou politiku;    

Or. en 
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Pozměňovací návrh  367 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Jutta Steinruck, Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci 

v eurozóně, již je třeba dále rozvinout za 

pomoci poradní Evropské fiskální rady; 

vyjadřuje pochybnosti ohledně toho, zda 

souhrnná fiskální situace může být v 

současné době považována za obecně 

neutrální a vhodnou navzdory výraznému 

nedostatku investic; vyzývá Komisi a 

Radu, aby byly připraveny podporovat 

expanzivnější celkovou orientaci fiskální 

politiky v případě, že dojde na rizika 

nepříznivého vývoje a oživení bude oproti 

očekávání slabší;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, zda 

může být považována za obecně neutrální 

navzdory výraznému nedostatku investic; 

24. domnívá se, že zvýšená pozornost, 

která je věnována souhrnné fiskální situaci 

v eurozóně, jež by měla být podle 

očekávání v roce 2016 celkově neutrální, 

zakrývá podstatné nesrovnalosti a nerovné 

rozdělení fiskálního prostoru mezi státy 

eurozóny; zdůrazňuje potřebu silné 

expanzivní fiskální politiky ve státech, 

které vykazují jak deficit, tak přebytek, a 

to s ohledem na historicky nízké úrokové 

sazby, výrazný nedostatek investic a  

nadměrný vnější přebytek v eurozóně, 
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s cílem podpořit hospodářské oživení 

v zemích vykazujících deficit a vyvážit 

makroekonomické nesrovnalosti 

v eurozóně;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, 

zda může být považována za obecně 

neutrální navzdory výraznému nedostatku 

investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá Radu, aby modifikovala 

doporučení Komise týkající se obecně 

neutrálního postoje tak, aby bylo 

nahrazeno doporučením proticyklické 

expanzivní orientace fiskální politiky, 
vzhledem k výraznému nedostatku investic 

a přetrvávající negativní situaci, pokud 

jde o mezery výstupu; domnívá se, že 

stávající fiskální situace, včetně 

základních příspěvků jednotlivých zemí, 

není vhodná pro podporu silnějšího 

nominálního růstu, vnitřního nastolení 

rovnováhy v eurozóně ani k řešení 

deflačních tlaků; zdůrazňuje, že obecně 

neutrální fiskální situace z roku 2015 

nepřispěla k dosažení uvedených cílů;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Jonás Fernández 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 



 

AM\1083173CS.doc 49/97 PE575.157v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o tom, 

zda může být považována za obecně 

neutrální navzdory výraznému nedostatku 

investic; 

24. vítá zvýšenou pozornost, která je 

věnována souhrnné fiskální situaci v 

eurozóně; vyzývá k větší diskusi o její 

obecné neutralitě vzhledem k výraznému 

nedostatku investic; 

Or. es 

Pozměňovací návrh  371 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. důrazně odmítá veškeré postoje, které 

jsou k fiskálním politikám členských států 

zaujímány na úrovni eurozóny nebo EU; 

zastává názor, že tyto veskrze neoliberální 

hlavní pokyny nelze za žádných okolností 

považovat za nestranné nebo nezávislé, 

protože jako hlavní směry hospodářských 

politik nezbytně vycházejí z ideologických 

předpokladů; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  372 

Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24b. zdůrazňuje, že EMU a rámec EU pro 

správu ekonomických záležitostí, včetně 

evropského semestru, odpovídají témuž 

neoliberálnímu přístupu a téže škole 

převažujícího ekonomického smýšlení a 

že, jinými slovy, jejich zastánci se snaží 
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přesvědčit pracující a veřejnost, že 

ekonomická rozhodnutí nejsou 

ideologická, ale že jsou svou povahou jsou 

spíše technická než politická;  tvrdí, že i 

přes veškeré přikrašlování skutečnosti 

bude evropský rámec pro správu 

ekonomických záležitostí i nadále založen 

na neoliberalistických myšlenkách a 

zásadách a bude se do hospodářských 

politik členských států nuceně zavádět bez 

ohledu na jejich ústavy či vůli obyvatel; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  373 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  374 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 



 

AM\1083173CS.doc 51/97 PE575.157v01-00 

 CS 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu 

o stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu 

o stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  375 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. bere na vědomí doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace; doporučuje, aby země s 

vysokým přebytkem snížily zadlužení a 

daně ve prospěch svých obyvatel a měnové 

unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  376 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s cílem zajistit, aby byly dodržovány 

požadavky vyplývající z Paktu o stabilitě a 

růstu a jejich potřeby v oblasti stabilizace; 
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stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  377 

Fabio De Masi 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by měly 

maximálně využít ve prospěch svých 

obyvatel a měnové unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 
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mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

by měly provádět opatření, jež nasměrují 

nadměrné úspory do domácí ekonomiky, a 

tím se navýší domácí investice ve prospěch 

měnové unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  379 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 
mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. klade důraz na to, že státy s největšími 

fiskálními multiplikační efekty disponují 

jen omezeným fiskálním prostorem vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu, aby mohly provádět 

smysluplnou fiskální politiku, zatímco 

státy s vysokými přebytky a nižšími 

fiskálními multiplikační efekty mají 

značný fiskální prostor, který by měly 

využít k podnícení poptávky a zvýšení 

mezd i cen ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  380 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 
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stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku, přičemž vyšší růst 

velmi pravděpodobně vyrovná dopad 

investic založených na deficitu na 

udržitelnost dluhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mohou mít fiskální prostor, který by mohly 

využít ke snížení daní a investicím do 

modernizace své infrastruktury, pokud 

taková opatření neohrozí udržitelnost 

jejich systémů sociálního zabezpečení v 

souvislosti s negativním demografickým 

vývojem;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 25. podporuje doporučení rozlišovat 
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fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že některé země se v současné 

době vyznačují vysokým rozpočtovým 

přebytkem, avšak poukazuje na to, že 

rozpočtové přebytky v příznivých dobách 

je nutno použít jako rezervu pro dobu 

nepříznivou, což je hlavní myšlenkou 

Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace; připomíná, že státy s veřejným 

dluhem vyšším než 60% mají velmi 

omezený fiskální prostor, nehledě na jejich 

čistou obchodní pozici či rozpočtovou 

výkonnost v jednotlivých letech;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  384 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který se 

nadále rozšiřuje a který by bylo vhodné 
využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; vyzývá Komisi, 

aby výslovně uvedla navrhovaný 

optimální podíl, jímž se mají jednotlivé 

členské státy podílet na fiskální politice, 

a podřídila tomu doporučení pro 

jednotlivé země;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel a 

měnové unie jako celku; 

25. podporuje doporučení rozlišovat 

fiskální úsilí podle jednotlivých členských 

států s ohledem na jejich postoj vůči 

požadavkům vyplývajících z Paktu o 

stabilitě a růstu a jejich potřeby v oblasti 

stabilizace, jakož i na efekt přelévání; 

zdůrazňuje, že země s vysokým přebytkem 

mají značný fiskální prostor, který by 

mohly využít ve prospěch svých obyvatel, 

hospodářství a měnové unie jako celku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  386 

Enrique Calvet Chambon 
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Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25 a. uznává, že výlučné zaměření na 

fiskální udržitelnost není dostačující k 

řešení ekonomické nerovnováhy eurozóny 

z globálního hlediska;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. souhlasí s tím, že stávající vysoký 

přebytek běžného účtu eurozóny je vítanou 

známkou její vnější konkurenceschopnosti; 

je si vědom toho, že přebytek běžného účtu 

určitého členského státu je spojen s 

pozitivními vedlejšími účinky napříč 

hodnotovým řetězcem, což je jiným 

členským státům různými způsoby ku 

prospěchu;     

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

26. konstatuje, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

známkou její vnější konkurenceschopnosti, 
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konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

značně přesahuje základní ekonomické 

ukazatele EU, je do značné míry 

výsledkem slabé domácí poptávky a odráží 

nedostatek vnitřních investic; zdůrazňuje, 

že vysoký přebytek běžného účtu 

představuje nebezpečí zhodnocování eura 

v období, kdy měnová politika stáváméně 

akomodativní, což má nepříznivý dopad na 

růst a zaměstnanost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. souhlasí s tím, že stávající vysoký 

přebytek běžného účtu eurozóny je vítanou 

známkou vnější konkurenceschopnosti 

některých členů eurozóny, znamená též 

potřebu zhodnocování eura; vyslovuje 

varování ohledně toho, že pokračující 

akomodativní měnová politika má 

nepříznivý dopad na růst a měnovou 

stabilitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  390 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

26. souhlasí s tím, že stávající vysoký 

přebytek běžného účtu eurozóny je vítanou 

známkou její vnější konkurenceschopnosti; 

je však přesvědčen, že je nutné učinit více 

pro posílení konkurenceschopnosti a 
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zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

produktivity tak, aby se zvýšil podíl čistého 

vývozu na souhrnné poptávce; opakuje, že 

vyšší produktivita přispěje k posílení 

potenciálního růstu a investiční poptávky;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Fabio De Masi 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 
nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. je znepokojen stávajícím vysokým 

přebytkem běžného účtu eurozóny, který 

signalizuje nedostatek vnitřních investic a 

představuje nebezpečí zhodnocování eura 

v období, kdy se měnová politika stává 

méně akomodativní, což má nepříznivý 

dopad na růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, 

že politika dle hesla „ožebračuj svého 

souseda“, jež se opírá o vysoký přebytek 

běžného účtu a růst podmíněný vývozem, 

jak ji provozuje Čína a Německo, 

narušuje globální ekonomiku a pro 

eurozónu není řešením;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu jednotlivých 

členských států eurozóny vítanou známkou 

vnější konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 
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politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  393 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

domnívá se, že silnější domácí poptávka 

by byla vhodnější jak pro udržitelný růst 

eurozóny, tak i z globálního hlediska;    

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  394 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

jednak vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, jednak též pouze 

odráží nižší ceny komodit a zhodnocování 

eura; domnívá se, že přemíra úspor 

vyplývá z nedostatečné důvěry investorů v 

eurozónu a její schopnost vytvořit 
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udržitelné podnikatelské prostředí pro 

dlouhodobé investice; vyzývá členské 

státy, aby efektivně prováděly strukturální 

reformy s cílem modernizovat své 

ekonomiky a zlepšit podnikatelské 

prostředí v souladu se strategií EU 2020;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

zhodnocování eura v období, kdy měnová 

politika stáváméně akomodativní, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost; 

26. se znepokojením poznamenává, že 

stávající vysoký přebytek běžného účtu 

eurozóny odráží přetrvávající a škodlivou 

makroekonomickou nerovnováhu mezi 

zeměmi, jež jsou věřiteli a dlužníky 

v rámci měnové unie, spíše než by se dal 

považovat za známku vnější 

konkurenceschopnosti eurozóny jako 

celku; zdůrazňuje, že to rovněž naznačuje 

závažný nedostatek vnitřních investic v 

soukromém i veřejném sektoru, což má 

nepříznivý dopad na růst a zaměstnanost;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Bernard Monot 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. souhlasí s tím, že ačkoli je stávající 

vysoký přebytek běžného účtu eurozóny 

vítanou známkou její vnější 

konkurenceschopnosti, znamená též 

nedostatek vnitřních investic a nebezpečí 

26. (Netýká se českého znění.) 
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zhodnocování eura v období, kdy se 

měnová politika stáváméně akomodativní, 

což má nepříznivý dopad na růst a 

zaměstnanost; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  397 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26 a. zdůrazňuje, že ačkoli přetrvávající 

vysoký přebytek běžného účtu zaručuje 

monitorování ve vztahu k postupu při 

makroekonomické nerovnováze, není 

spojen se stejnými riziky jako přetrvávající 

vysoký deficit běžného účtu; varuje proto 

před symetrickou analýzou obchodního 

deficitu a obchodního přebytku;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Beatrix von Storch 

za skupinu ECR 

Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26 a. zdůrazňuje, že rozdíly mezi 

členskými státy, pokud jde o běžné účty, 

odrážejí jejich rozdílnou produktivitu a 

konkurenceschopnost, což představuje 

stálou výzvu pro měnovou unii; klade 

důraz na to, že významný a přetrvávající 

vysoký přebytek běžného účtu určitého 

členského státu může být důsledkem 

nedostatečné konkurenceschopnosti a 

nedostatku strukturálních reforem v 
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jiných členských státech; zdůrazňuje, že 

neexistence flexibility směnného kurzu 

prohlubuje problém nevyrovnanosti 

běžného účtu v eurozóně;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  399 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26 a. konstatuje, že ačkoli deficit běžného 

účtu představuje větší riziko, pokud jde o 

finanční nestabilitu daného členského 

státu, než přebytek běžného účtu, 

existence přebytku běžného účtu v jednom 

státě podmiňuje vznik deficitu běžného 

účtu v jiných státech, a proto je v tomto 

ohledu zapotřebí globální perspektivy; 

klade důraz na to, že ačkoli nařízení 

o postupu při makroekonomické 

nerovnováze zavádí asymetrické prahové 

hodnoty pro deficity i přebytky běžného 

účtu (-4 %/+6 % HDP), některé členské 

státy si po několik let udržely přebytek 

běžného účtu podstatně vyšší než 6 % 

HDP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26 b. připomíná, že státy se silně 

negativním demografickým vývojem, jako 
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je Německo a Řecko, budou muset udržet 

dostatečný přebytek běžného účtu, aby tak 

vyhověly budoucím penzijním 

požadavkům;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  401 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26 b. konstatuje, že i když je úsilí o 

vytvoření úspor s výhledem na budoucí 

penzijní požadavky v eurozóně do jisté 

míry pochopitelné, představuje export 

takových úspor i jistá finanční rizika;   

domnívá se, že uspokojení budoucích 

penzijních potřeb v zemích s negativní 

demografickou prognózou závisí z velké 

části na udržitelném hospodářském růstu, 

vysoké míře zaměstnanosti a 

zvládnutelném podílu ekonomické 

závislosti; zdůrazňuje, že v této souvislosti 

jsou klíčové adekvátní investice 

stávajících úspor do lidského kapitálu a 

budoucích výrobních kapacit;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

zvyšování produktivity a nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
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zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

všechny členské státy měly dostatečný růst;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  403 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou konvergenci, 

která bude vyplývat ze vzrůstajícího 

zvyšování produktivity a nákladové 

konkurenceschopnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu a vlastní automatické 

stabilizátory, které jim umožní vyvážený a 

udržitelný růst; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity; zdůrazňuje, že je 

důležité, aby všechny členské státy měly 

dostatečnou investiční kapacitu, která jim 

umožní vyvážený a udržitelný růst; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  406 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit skutečné 

hospodářské oživení a dobré sociální 

podmínky, což bude vyplývat ze zvyšování 

produktivity a z nenákladových faktorů; 

zdůrazňuje, že stávající rozpočtová 

pravidla a jednotná měna uměle omezují 
investiční kapacitu členských států i jejich 

schopnost dosáhnout vyváženého a 

udržitelného růstu podporujícího 

začlenění;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  407 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která budevyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu snižující mezery 

výstupu, která jim umožní vyvážený a 

udržitelný růst, což je rovněž klíčové pro 

snížení poměru dluhu vůči HDP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  408 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy účinně prováděly 

strukturální reformy a aby měly 

dostatečnou investiční kapacitu, čehož 

docílí vytvářením bezpečnostní rezervy 

v hospodářsky příznivé době a zvýšením 

kvality veřejných výdajů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  409 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; zdůrazňuje, že je důležité, aby 

všechny členské státy měly dostatečnou 

investiční kapacitu, která jim umožní 

vyvážený a udržitelný růst; 

27. zdůrazňuje, že je třeba posílit 

skutečnou hospodářskou a sociální 

konvergenci, která bude vyplývat ze 

zvyšování produktivity a z nenákladových 

faktorů; naléhavě vyzývá sociální 

partnery, aby růst mezd udržovali v 

důsledném souladu s růstem produktivity, 

aby se zabránilo vzniku 

makroekonomické nerovnováhy takového 

rozsahu, že ji pak stát může překonat 

prakticky jen vnitřní devalvací; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny 

členské státy měly dostatečnou investiční 

kapacitu, která jim umožní vyvážený a 

udržitelný růst; uznává, že vysoký dluh 

veřejných a soukromých financí výrazným 

způsobem snižuje investiční schopnosti a 

zpomaluje tak růst; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. koncepci a účel fiskální kapacity 

eurozóny je třeba hlouběji promyslet a 

určit funkci a formu, kterou by tato 

kapacita měla v rámci dovršené evropské 

měnové unie mít;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  411 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  412 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  413 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. uvědomuje si přínosy obnovy 

nákladové konkurenceschopnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Fabio De Masi, Miguel Viegas 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. uvědomuje si přínosy asymetrických 

úprav, kdy země hospodařící s přebytkem 

přijmou opatření na podporu domácí 

poptávky, aby země se schodkem nebyly 

nuceny podstoupit kvůli obnově nákladové 

konkurenceschopnosti deflaci, která je 

velmi škodlivá pro udržitelnost dluhů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. uvědomuje si přínosy úprav, kdy 

obnova nákladové konkurenceschopnosti 

nepovede pouze podstoupení deflace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 



 

AM\1083173CS.doc 71/97 PE575.157v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. uvědomuje si potřebu, aby každý 

členský stát provedl ve své zemi nutné 

úpravy, zejména s cílem vyhnout se 

extrémně škodlivým vedlejším účinkům 

způsobeným kritickou úrovní veřejného 

dluhu; připomíná, že v otevřené světové 

ekonomice jsou účinky úprav na úrovni 

dvoustranného obchodu minimální; 

domnívá se, že neevropské exportní země, 

jako je Čína, by měly jako první a v 

největším rozsahu prospěch z jakéhokoli 

nárůstu dovozu do jednoho či vícera 

členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  417 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. zdůrazňuje přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; poukazuje na to, že velké vnější 

deficity již byly do značné míry upraveny, 

ovšem výrazné přebytky se v členských 

státech i nadále hromadí bez výraznější 

potřeby oddlužování; zdůrazňuje, že 

nahromaděné přebytky jsou 

problematické i pro ekonomiky samotných 

zemí, které s nimi hospodaří, a v důsledku 

nízkých investic a nízké vnitřní poptávky 

již vedly ke ztrátám na výstupu;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  418 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. uvědomuje si přínosy symetričtějších  

úprav nominálních jednotkových nákladů 

práce, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti vyžaduje odpovědné 

stanovení mezd, ale neměla by vést k 

deflaci, která je velmi škodlivá pro 

udržitelnost dluhů a celkový výkon 

ekonomiky; vyzývá proto relevantní aktéry 

v zemích s vysokým přebytkem, aby 

podporovali rychlejší růst platů a větší 

investice, čímž se umožní zvýšit domácí 

poptávku a inflaci v těchto zemích a 

napomůže se dosáhnout cíle cenové 

stability s mírou inflace těsně pod 2 %, 

který stanovila ECB; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  419 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. uvědomuje si přínosy symetrických 

úprav, kdy obnova nákladové 

konkurenceschopnosti nepovede k deflaci, 

která je velmi škodlivá pro udržitelnost 

dluhů; 

28. vyjadřuje politování nad procesem 

asymetrických úprav nařízených 

zadluženým zemím prostřednictvím 

bolestné vnitřní devalvace, zatímco 

věřitelské země i nadále kumulují 

přebytky na základě politik „ožebrač 

bližního svého“; odsuzuje skutečnost, že 

Komise používá postup při 

makroekonomické nerovnováze svévolně 

a neefektivně, a poukazuje na 

asymetrickou koncepci postupu 
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samotného, která je zřejmá i z různých 

mezních hodnot stanovených pro určení 

škodlivých schodků a přebytků; vyzývá 

Komisi, aby zahájila postup při nadměrné 

nerovnováze proti nadměrným přebytkům 

běžných účtů;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  420 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která 

zabrání závodění o co nejnižší daně a 

sociální normy a budou založena na 

lepším využívání sociálních ukazatelů v 

rámci makroekonomického dohledu; 

29. vyzývá k větší soutěži v oblasti zdanění 

a sociálních norem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; 

29. konstatuje, že neprobíhá závodění o co 

nejnižší daně a sociální normy; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  422 

Bas Eickhout 
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za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy;  vyzývá Komisi, aby v rámci 

makroekonomického dohledu a 

strategických pokynů řádně zohledňovala 

sociální ukazatele, tj. aby se mimo jiné 

významněji soustředila na index HDP na 

obyvatele, disponibilní příjem domácností 

a ukazatele chudoby a nezaměstnanosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  423 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy, aniž by se ohrozila mezinárodní 

konkurenceschopnost;  vítá začlenění tří 
sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického srovnávacího 

přehledu; naléhavě žádá, aby byl těmto 

ukazatelům přidělen stejný status jako těm 

stávajícím, aby se situace neposuzovala 

dvojím způsobem;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Jutta Steinruck, Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 
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Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; v této 

souvislosti poukazuje na důležitost 

ukazatelů chudoby a nerovnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy a budou založena na lepším 

využívání sociálních ukazatelů v rámci 

makroekonomického dohledu; 

29. vyzývá k přijetí opatření, která zabrání 

závodění o co nejnižší daně a sociální 

normy, jež vede k prohloubení nerovností;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  426 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyzývá k začlenění dodatečných 

sociálních a environmentálních 

ukazatelů, které by měly mít stejný status, 

jako ostatní ukazatele makroekonomické 

nerovnováhy; zastává názor, že i na 
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základě těchto ukazatelů musí být možno 

zahájit nápravná opatření, a nikoli jen 

monitorování celkové socioekonomické 

situace; trvá na tom, že i nadměrná 

nezaměstnanost, nerovnost a chudoba 

představují pro eurozónu ohrožující 

nerovnováhu; připomíná, že opakovaně 

žádal o přijetí ukazatelů týkajících se 

účinného využívání zdrojů, ukazatelů 

ohledně jednotkových kapitálových 

nákladů a dalších relevantních ukazatelů 

pro monitorování pokroku v plnění 

aktualizovaných cílů strategie EU 2020, a 

to včetně ukazatelů souvisejících s 

nenákladovou konkurenceschopností v 

oblastech, jako je výzkum a vývoj, 

vzdělávání a odborná příprava; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  427 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyjadřuje znepokojení nad zvýšením 

úrokových sazeb amerického dolaru, které 

může ve střednědobém horizontu 

negativně ovlivnit přímé zahraniční 

investice v eurozóně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill, Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. bere na vědomí závěry Evropské rady 

ohledně hospodářské a měnové unie a 

vyzývá Komisi, aby co nejdříve zahájila 

přípravu dlouhodobějších opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29b. zdůrazňuje, že stávající snižování 

hodnoty eura může nejen ovlivnit přebytek 

na účtech v eurozóně, ale může vést i ke 

ztrátě pozice eura na devizovém trhu, a 

tudíž ke ztrátě jeho významné úlohy 

v rámci světového hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  430 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Nadpis 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Efektivnější evropský semestr se silnější 

demokratickou odpovědností 

Zrušení evropského semestru 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  431 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Návrh usnesení 

Nadpis 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Efektivnější evropský semestr se silnější 

demokratickou odpovědností 

Demokratická legitimita a politická 

odpovědnost 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  432 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 29 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. trvá na tom, že doporučení pro 

eurozónu musí být výchozím bodem pro 

diskusi o hospodářské politice, která bude 

zahrnovat členské státy a orgány EU a 

proběhne před jarním zasedáním 

Evropské rady, a to v zájmu větší efektivity 

evropského semestru a odpovědnosti 

všech zainteresovaných stran; 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, 

což povede k větší relevanci a 

odpovědnosti; 

30. věří, že špatné výsledky v provádění 

doporučení pro jednotlivé země jsou 

odrazem nepřiměřenosti řešení, která 

Komise aplikuje na reálné a konkrétní 

hospodářské a sociální potřeby v každé 

zemi; je toho názoru, že zkvalitnění 

veřejné diskuse na vnitrostátní úrovni ve 
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snaze o dosažení větší relevance a 

odpovědnosti nevyřeší nedostatek 

demokratické legitimity, který je 

strukturálním rysem současného 

mechanismu makroekonomické 

koordinace v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  434 

Dariusz Rosati 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

vítá v této souvislosti dosavadní návštěvy 

členů Komise v členských státech za 

účelem jednání o evropském semestru a s 

ním souvisejících dokumentech; 

poukazuje nicméně na to, že má-li se 

zvýšit vnitrostátní odpovědnost vůči 

evropskému semestru, je třeba přijmout 

další kroky;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, 

30. věří, že doporučení pro jednotlivé země 

jsou nehorázným útokem na svrchované, 

demokratické rozhodování občanů a 

pracujících členských států o budoucnosti 
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což povede k větší relevanci a 

odpovědnosti; 
jejich zemí;  

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  436 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. kritizuje velmi nedostatečné provádění 

doporučení pro jednotlivé země a věří, že 

lepší provádění doporučení pro jednotlivé 

země vyžaduje jasně stanovené priority na 

evropské úrovni a skutečnou veřejnou 

diskusi na vnitrostátní úrovni, což povede k 

větší relevanci a vnitrostátní odpovědnosti; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  437 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje, aby byly určeny 

jasně stanovené priority na evropské 

úrovni, a skutečnou veřejnou diskusi na 

vnitrostátní úrovni, což povede k větší 

relevanci a odpovědnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  438 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a politickou 

vůli na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  439 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi a přijetí závazků na 

vnitrostátní úrovni, což povede k větší 

relevanci a odpovědnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  440 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní a 
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povede k větší relevanci a odpovědnosti; regionální úrovni, což povede k větší 

relevanci a odpovědnosti; v této souvislosti 

vítá rozhodnutí Komise zefektivnit 

evropský semestr; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  441 

Paul Tang 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni, což 

povede k větší relevanci a odpovědnosti; 

30. věří, že lepší provádění doporučení pro 

jednotlivé země vyžaduje jasně stanovené 

priority na evropské úrovni a skutečnou 

veřejnou diskusi na vnitrostátní úrovni na 

základě zapojení vnitrostátních 

parlamentů do tohoto procesu, což povede 

k větší relevanci a odpovědnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  442 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. zdůrazňuje, že respekt vůči právu 

členských států na vykonávání 

svrchované kontroly nad vlastními 

měnovými a fiskálními politikami je 

jediným způsobem, jak zajistit 

demokratickou legitimitu a politickou 

odpovědnost v EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  443 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 

Evropa 2020; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  444 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 

Evropa 2020; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

31. považuje proto za zcela nezbytné zrušit 

evropský semestr včetně doporučení pro 

jednotlivé země, zprávy mechanismu 
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zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 
Evropa 2020; 

varování a roční analýzy růstu, a 

skoncovat s balíčky šesti i dvou opatření, 

Paktem stability a růstu, se Smlouvou o 

stabilitě, koordinaci a správě i se strategií 

Evropa 2020; 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  446 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 

Evropa 2020; 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

a k rozlišení mezi doporučeními pro 

jednotlivé země zaměřenými na klíčové 

priority s vedlejšími účinky na úrovni EU, 

doporučeními, která zajistí, že se budou 

řešit všechny klíčové úkoly z hlediska cílů 

strategie Evropa 2020, a konečně 

doporučeními, která budou vycházet 

z určení referencí a osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  447 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 

Evropa 2020; 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou případně řešit 

úkoly z hlediska cílů strategie Evropa 

2020, přičemž je třeba si uvědomit, že 

evropský semestr byl zaveden na vrcholu 

nedávných krizí a byl koncipován jako 
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nástroj pro prevenci další krize veřejného 

zadlužení a také jako nástroj pro celkové 

zvýšení konkurenceschopnosti, růstu a 

zaměstnanosti; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  448 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly z hlediska cílů strategie 

Evropa 2020; 

31. vyzývá k dosažení správné rovnováhy 

mezi vydáváním doporučení pro jednotlivé 

země zaměřených na klíčové priority a 

zajištěním toho, že budou řešit všechny 

klíčové úkoly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  449 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. pochvalně se vyjadřuje k práci 

Komise na stanovení doporučení pro 

jednotlivé země, jež se týkají jednotného 

trhu, avšak vyzývá k většímu úsilí při 

provádění a koordinaci vnitrostátních a 

evropských politik, přičemž je třeba 

zároveň pokračovat ve strukturálních 

reformách tak, aby byl posílen jednotný 

trh a byly odstraněny překážky jeho 

fungování a optimalizován jeho potenciál 

s cílem vytvářet inteligentní, udržitelný 

růst podporující začlenění i pracovní 
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místa, zejména pro mladé; v této 

souvislosti zdůrazňuje potřebu zachovat 

rovnováhu, pokud jde o politické priority 

stanovené v oblasti služeb, sítí a digitální 

ekonomiky; zdůrazňuje, že v rámci 

hodnocení toho, jak jsou prováděna 

doporučení pro jednotlivé země, by se 

mělo rovněž prověřit, jakým přínosem je 

jednotný trh pro hlavní zúčastněné strany; 

Or. hu 

Pozměňovací návrh  450 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. zdůrazňuje, že stávající mechanismus 

a nástroje koordinace na základě 

svévolných a ideologických postojů 

zbytečně znemožňují členským státům 

demokraticky utvářet hospodářské 

politiky, které považují za nutné a 

přiměřené jejich konkrétní situaci; vyzývá 

k tomu, aby se na základě plného respektu 

k hospodářské svrchovanosti členských 

států radikálně přehodnotil rámec EU pro 

správu ekonomických záležitostí; 

zdůrazňuje naléhavou potřebu sestavit 

plán spořádaného a koordinovaného 

rozpadu eurozóny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  451 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s vypouští se 
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Komisí a předsedou Euroskupiny o 

návrhu doporučení eurozóně 

uskutečňovaly pravidelně, a to s cílem 

posílit demokratický dialog a 

odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o 

návrhu doporučení eurozóně 

uskutečňovaly pravidelně, a to s cílem 

posílit demokratický dialog a 

odpovědnost; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  453 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

32. oceňuje plenární rozpravu, která se 

konala dne 15. prosince 2015 s předsedou 

Komise a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně, a žádá, aby se tato 

rozprava uskutečňovala v rámci 

evropského semestru pravidelně, a to s 

cílem posílit demokratický dialog a 

odpovědnost;   zajistí se tak demokratický 

kontext pro posouzení postojů 

vyjádřených nezávislou poradní 
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Evropskou fiskální radou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  454 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

32. oceňuje plenární rozpravu s Komisí a 

předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně a žádá, aby se tato 

rozprava uskutečňovala pravidelně, a to s 

cílem posílit demokratický dialog a 

odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  455 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

předsedy Komise, Euroskupiny a  

Evropské centrální banky o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  456 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Cora van Nieuwenhuizen, Enrique Calvet Chambon 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit a doplnit 

stávající demokratický dialog a 

odpovědnost, například dialog o 

hospodářských záležitostech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o návrhu 

doporučení eurozóně uskutečňovaly 

pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratický dialog a odpovědnost; 

32. požaduje, aby se plenární rozpravy s 

Komisí a předsedou Euroskupiny o roční 

analýze růstu a o návrhu doporučení 

eurozóně uskutečňovaly ještě před jejich 

přijetím a pravidelně, a to s cílem posílit 

demokratickou legitimitu a zvýšit 
odpovědnost; zdůrazňuje, že 

interinstitucionální dohoda by měla 

rovněž stanovit, že Parlament 

spolurozhoduje o každoročních směrech v 

řízení hospodářské politiky; 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. oceňuje účast Komise na plenárním 

zasedání a při výborovém jednání o cyklu 

evropského semestru a váží si jejího 

rozhodnutí zohlednit názory Parlamentu 

při přípravě závěrečných dokumentů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že jarní zasedání 

Evropské rady by mělo zůstat tím hlavním 

momentem, kde jsou definovány politické 

priority na základě podkladů od Komise, 

Parlamentu a Rady; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  460 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že jarní zasedání Evropské 

rady by mělo zůstat tím hlavním 

momentem, kde jsou definovány politické 

priority na základě podkladů od Komise, 

Parlamentu a Rady; 

33. zdůrazňuje, že jarní zasedání Evropské 

rady by mělo zůstat tím hlavním 

momentem, kde jsou definovány politické 

priority na základě podkladů od Komise, 

Parlamentu a Rady; vyzývá proto Radu, 

aby doporučení eurozóně a závěry o 

souboru opatření týkajících se roční 

analýzy růstu přijala až poté, co k nim 
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bude moci Parlament zaujmout své 

stanovisko; potvrzuje, že je odhodlán se 

těmito dokumenty urychleně zabývat a 

zaujmout k nim své stanovisko v 

dostatečném předstihu před jarním 

zasedáním Evropské rady; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  461 

Markus Ferber 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že jarní zasedání Evropské 

rady by mělo zůstat tím hlavním 

momentem, kde jsou definovány politické 

priority na základě podkladů od Komise, 

Parlamentu a Rady; 

33. zdůrazňuje, že jarní zasedání Evropské 

rady by mělo zůstat tím hlavním 

momentem, kde jsou definovány politické 

priority; připomíná, že stanovení 

hospodářské politiky na základě 

doporučení Rady členským státům je 

exekutivním aktem, který musí být 

podroben demokratické kontrole 

Evropského parlamentu; připomíná, že 

Smlouva vyžaduje, by byl Evropský 

parlament poté, co Rada přijme 

doporučení, informován, a to i o 

výsledcích mnohostranného dohledu; vítá, 

že v rámci pozvání Evropskému 

parlamentu byl jeho předseda vyzván, aby  

na jarním zasedání Evropské rady pronesl 

zahajovací řeč; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem; 

vypouští se 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  463 

Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Jutta Steinruck, Anneliese Dodds, Renato Soru, Neena Gill 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem; 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem; vyzývá 

členské státy, aby organizovaným 

způsobem zapojily sociální partnery, 

místní a regionální úřady a další 

zainteresované strany a využily tak 

brzkého zveřejnění zpráv o jednotlivých 

zemích; navrhuje, aby byl pro tento účel 

vypracován kodex chování; vyzdvihuje 

nenahraditelnou úlohu sociálních 

partnerů při stanovování mezd a základní 

roli, kterou by měli hrát při širších 

ekonomických debatách, zejména pokud 

jde o podporu produktivity; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  464 

Ivana Maletić 
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Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem; 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem a 

programech národní 

konvergence/stability; podněcuje k 

rozšíření řad účastníků rozprav o místní a 

regionální orgány a sociální partnery; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  465 

Pervenche Berès 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem; 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách o 

jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují o 

národních programech reforem, a význam 

řádných konzultací se sociálními partnery 

a řádné spolupráce s nimi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách 

34. vyzdvihuje význam rozprav 

vnitrostátních parlamentů o zprávách 
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o jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují 

o národních programech reforem; 

o jednotlivých zemích a doporučeních pro 

jednotlivé země, jakož i toho, že hlasují 

o národních programech reforem; v tomto 

ohledu žádá, aby vnitrostátní parlamenty 

úžeji spolupracovaly také s Evropským 

parlamentem; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  467 

Beatrix von Storch 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě 

o správě ekonomických záležitostí, jak 

bylo navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě 

o správě ekonomických záležitostí, jak 

bylo navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Dariusz Rosati 
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Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě 

o správě ekonomických záležitostí, jak 

bylo navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  470 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě 

o správě ekonomických záležitostí, jak 

bylo navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. pt 

Pozměňovací návrh  471 

Barbara Kappel 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě 

o správě ekonomických záležitostí, jak 

bylo navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

vypouští se 

Or. de 

Pozměňovací návrh  472 

Markus Ferber 
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Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě o 

správě ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě o 

správě ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; trvá na 

tom, že interinstitucionální dohoda by 

měla zajistit, že struktura evropského 

semestru umožní v rámci Smluv 

racionální a pravidelnou parlamentní 

kontrolu tohoto procesu, a to zejména ve 

vztahu k doporučení eurozóně; 

připomíná, že interinstitucionální dohoda 

nemůže svěřovat pravomoci orgánu, 

kterému tyto pravomoci nebyly svěřeny 

Smlouvami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě o 

správě ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě o 

správě ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

zdůrazňuje, že tato dohoda by měla mimo 

jiné stanovit právo Parlamentu 

spolurozhodovat o každoročních směrech 

v řízení hospodářské politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

Beatrix von Storch 

za skupinu ECR 
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Bernd Lucke 

 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila 

vyjednávání o interinstitucionální dohodě o 

správě ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

35. odrazuje Komisi od toho, aby 

zahajovala vyjednávání o 

interinstitucionální dohodě o správě 

ekonomických záležitostí, jak bylo 

navrženo ve zprávě pěti předsedů; 

Or. en 

 


