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Pozměňovací návrh 1
Werner Langen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
posílí odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má 
za to, že současně musí dojít k posílení 
role Parlamentu při jmenování členů 
Výkonné rady ECB; domnívá se, že by 
role ECB v boji proti poškozování 
finančních zájmů Evropské unie měla vést 
k úzké spolupráci mezi výbory Parlamentu;

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
posílí odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; 
domnívá se, že by role ECB v boji proti 
poškozování finančních zájmů Evropské 
unie měla vést k úzké spolupráci mezi 
výbory Parlamentu;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
posílí odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má 
za to, že současně musí dojít k posílení role 
Parlamentu při jmenování členů Výkonné 
rady ECB; domnívá se, že by role ECB 
v boji proti poškozování finančních zájmů 
Evropské unie měla vést k úzké spolupráci 
mezi výbory Parlamentu;

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
posílí odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má 
za to, že současně musí dojít k posílení role 
Parlamentu při jmenování členů Výkonné 
rady ECB; domnívá se, že by role ECB 
v boji proti poškozování finančních zájmů 
Evropské unie měla vést k úzké spolupráci 
mezi výbory Parlamentu; vyjadřuje obavu, 
že v důsledku výslovného přijetí cílů 
cenové stability do seznamu cílů Unie 
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(čl. 2 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve 
znění Lisabonské smlouvy) bude 
v budoucnosti mnohem těžší vést politiky 
ECB zaměřené na sociální vyváženost 
a podporu zaměstnanosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
posílí odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má 
za to, že současně musí dojít k posílení role 
Parlamentu při jmenování členů Výkonné 
rady ECB; domnívá se, že by role ECB 
v boji proti poškozování finančních zájmů 
Evropské unie měla vést k úzké spolupráci 
mezi výbory Parlamentu;

1. domnívá se, že uznání Evropské 
centrální banky (ECB) jako orgánu unie 
a změna podmínek hlasování v Radě 
o jmenování členů Výkonné rady posílí 
odpovědnost Evropského parlamentu 
a zejména Hospodářského a měnového 
výboru, kterému ECB odpovídá za svá 
rozhodnutí v oblasti měnové politiky; má 
za to, že současně musí dojít k posílení role 
Parlamentu při jmenování členů Výkonné 
rady ECB; domnívá se, že by role ECB 
v boji proti poškozování finančních zájmů 
Evropské unie měla vést k úzké spolupráci 
mezi výbory Parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje potěšení nad svou novou 
úlohou, pokud jde o změnu složení Rady 
guvernérů ECB;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí úřední uznání 
Euroskupiny a její převládající úlohy 
v rozhodování o hospodářské politice 
v eurozóně; v důsledku toho považuje za 
nezbytné pokračovat ve výměnách údajů 
zavedených příslušným Hospodářským 
a měnovým výborem; žádá Komisi, aby 
sdělila jaký dopad bude změna mít, pokud 
jde o prostředky a hodnocení; je také toho 
názoru, že vytvoření právního základu 
v článku 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který umožňuje přijetí 
směrů hospodářské politiky pro eurozónu 
a přijetí opatření posilujících koordinaci 
a dohled nad rozpočtovou kázní členských 
států, musí vést Komisi k tomu, aby 
urychleně použila tento nový základ 
a plně zapojila Parlament do formulování 
postupu a jeho zavádění; zastává názor, že 
možnost přijetí společných postojů 
a jednotného zastoupení eurozóny 
v mezinárodních finančních institucích by 
mělo vést k tomu, aby se příslušný 
Hospodářský a měnový výbor podílel na 
evropském zastoupení;

2. bere na vědomí úřední uznání 
Euroskupiny a její převládající úlohy 
v rozhodování o hospodářské politice 
v eurozóně; v důsledku toho považuje za 
nezbytné pokračovat ve výměnách údajů 
zavedených příslušným Hospodářským 
a měnovým výborem; žádá Euroskupinu 
a Komisi, aby sdělily jaký dopad bude 
změna mít, pokud jde o prostředky 
a hodnocení; domnívá se, že dopad na 
rozpočet plynoucí z uznání Euroskupiny 
bude muset být posouzen rozpočtovým 
orgánem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí úřední uznání 
Euroskupiny a její převládající úlohy 
v rozhodování o hospodářské politice 
v eurozóně; v důsledku toho považuje za 
nezbytné pokračovat ve výměnách údajů 
zavedených příslušným Hospodářským 
a měnovým výborem; žádá Komisi, aby 
sdělila jaký dopad bude změna mít, pokud 
jde o prostředky a hodnocení; je také toho 
názoru, že vytvoření právního základu 
v článku 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který umožňuje přijetí 
směrů hospodářské politiky pro eurozónu a 
přijetí opatření posilujících koordinaci 
a dohled nad rozpočtovou kázní členských 
států, musí vést Komisi k tomu, aby 
urychleně použila tento nový základ a plně 
zapojila Parlament do formulování postupu 
a jeho zavádění; zastává názor, že možnost 
přijetí společných postojů a jednotného 
zastoupení eurozóny v mezinárodních 
finančních institucích by mělo vést k tomu, 
aby se příslušný Hospodářský a měnový 
výbor podílel na evropském zastoupení;

2. bere na vědomí úřední uznání 
Euroskupiny a její převládající úlohy 
v rozhodování o hospodářské politice 
v eurozóně; v důsledku toho považuje za 
nezbytné pokračovat ve výměnách údajů 
zavedených příslušným Hospodářským 
a měnovým výborem; žádá Komisi, aby
sdělila jaký dopad bude změna mít, pokud 
jde o prostředky a hodnocení; je také toho 
názoru, že vytvoření právního základu 
v článku 136 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který umožňuje přijetí 
směrů hospodářské politiky pro eurozónu a 
přijetí opatření posilujících koordinaci 
a dohled nad rozpočtovou kázní členských 
států, musí vést Komisi k tomu, aby 
urychleně použila tento nový základ a plně 
zapojila Parlament do formulování postupu 
a jeho zavádění; zastává názor, že možnost 
přijetí společných postojů a jednotného 
zastoupení eurozóny v mezinárodních 
finančních institucích by mělo vést k tomu, 
aby se členové příslušného 
Hospodářského a měnového výboru ze 
země Euroskupiny podíleli na evropském 
zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že vytvoření právního 
základu v článku 136 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, který 
umožňuje přijetí směrů hospodářské 
politiky pro eurozónu a přijetí opatření 
posilujících koordinaci a dohled nad 
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rozpočtovou kázní členských států, musí 
vést Komisi k tomu, aby urychleně použila 
tento nový základ a plně zapojila 
Parlament do formulování postupu a jeho 
zavádění; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zastává názor, že možnost přijetí 
společných postojů a jednotného 
zastoupení eurozóny v mezinárodních 
finančních institucích by mělo vést 
k tomu, aby se příslušný Hospodářský 
a měnový výbor podílel na evropském 
zastoupení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. žádá Komisi, aby se ujala iniciativy 
a navrhla nařízení, které by Evropskému 
parlamentu a Radě umožnilo přijímat 
změny postupu mnohostranného dohledu 
v souladu s čl. 121 odst. 6 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Sophia in 't Veld

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu 
stanovit zásady a podmínky pro 
poskytování těchto služeb; domnívá se 
nicméně, že i přes dosažené pokroky bude 
potřeba, aby Komise zahájila přípravu 
rámcové směrnice v této oblasti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a  podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu 

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a  podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; zastává názor, 
že skutečnost, že tímto protokolem byla 
poprvé ve smluvním dokumentu EU 
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stanovit zásady a podmínky pro 
poskytování těchto služeb; domnívá se 
nicméně, že i přes dosažené pokroky bude 
potřeba, aby Komise zahájila přípravu 
rámcové směrnice v této oblasti;

učiněna zmínka o službách obecného 
zájmu, nesmí v žádném případě vést ke 
zpochybnění toho, že tyto služby spadají 
do výlučné působnosti členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Wolf Klinz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb; domnívá se nicméně, že i přes 
dosažené pokroky bude potřeba, aby 
Komise zahájila přípravu rámcové 
směrnice v této oblasti;

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Margaritis Schinas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
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který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb; domnívá se nicméně, že i přes 
dosažené pokroky bude potřeba, aby 
Komise zahájila přípravu rámcové 
směrnice v této oblasti;

který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira, Ieke van den Burg

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb; domnívá se nicméně, že i přes 
dosažené pokroky bude potřeba, aby 
Komise zahájila přípravu rámcové 
směrnice v této oblasti;

4. vítá změny v článku 16 Smlouvy o ES, 
který se stal článkem 14 Smlouvy 
o fungování Evropské unie o poskytování 
služeb obecného zájmu, zejména změnu 
právního základu, který umožňuje 
definování zásad a podmínek, v souladu 
s nimiž mohou být tyto služby 
poskytovány, a také přijetí protokolu 
o službách obecného zájmu; současně vítá 
zavedení řádného legislativního postupu, 
který umožňuje Radě a Parlamentu stanovit 
zásady a podmínky pro poskytování těchto 
služeb; domnívá se nicméně, že i přes 
dosažené pokroky bude potřeba, aby 
Komise zahájila kroky směřující k větší 
právní jistotě pro veřejné služby, pokud 
jde v tomto ohledu o horizontální 
a odvětvové otázky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá významnější úlohu parlamentů 
členských států ohledně kontroly zásady 
subsidiarity v rámci řádného legislativního 
postupu; nicméně se zavazuje, že pokud 
nedojde ke specifické konzultaci národních 
zastoupení, zapojí je každoročně do 
vlastních rozprav o hlavních směrech 
hospodářské politiky;

5. vítá významnější úlohu parlamentů 
členských států ohledně kontroly zásady 
subsidiarity v rámci řádného legislativního 
postupu; považuje však tento postup, 
zejména vzhledem k příliš krátkým 
stanoveným lhůtám, i nadále za 
nedostatečný k zajištění přiměřeného 
budoucího zapojení vnitrostátních 
parlamentů; nicméně se zavazuje, že 
pokud nedojde ke specifické konzultaci 
národních zastoupení, zapojí je každoročně 
do vlastních rozprav o hlavních směrech 
hospodářské politiky;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Daniel Dăianu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že akty v přenesené 
pravomoci zavedené článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie jsou 
přizpůsobené finančním právním 
předpisům; vítá skutečnost, že přenášení 
pravomoci na Komisi je jasněji 
definováno, co se týká působnosti a doby 
trvání; nicméně trvá na dodržování 
zvláštností zejména ohledně oběhu 
informací mezi různými institucemi 
a průhlednosti vytváření legislativních 
opatření Komisí, Lamfalussyho postupu 

6. konstatuje, že akty v přenesené 
pravomoci zavedené článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie jsou 
přizpůsobené finančním právním 
předpisům; vítá skutečnost, že přenášení 
pravomoci na Komisi je jasněji 
definováno, co se týká působnosti a doby 
trvání; nicméně trvá na dodržování 
zvláštností zejména ohledně oběhu 
informací mezi různými institucemi 
a průhlednosti vytváření legislativních 
opatření Komisí, Lamfalussyho postupu 
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a považuje za nezbytné zachovat tyto 
zvláštnosti;

a považuje za nezbytné alespoň zachovat 
tyto zvláštnosti, pokud již nebudou dále 
rozvíjeny směrem k větší průhlednosti, 
lepší spolupráci mezi různými institucemi 
a lepšímu dohledu na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby sdělila, jak hodlá 
vykládat prohlášení 39 o konzultaci 
expertů v oblasti finančních služeb a jak 
hodlá toto prohlášení využít, kromě 
ustanovení o aktech v přenesené 
pravomoci ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby pokud možno 
využila článek 209 Smlouvy o fungování 
Evropské unie pro podporu používání 
nařízení v oblasti finančních služeb;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby neprodleně využila 
nový článek 197 Smlouvy o fungování 
Evropské unie k iniciativě týkající se 
správní spolupráce v oblastech daní 
a dohledu nad trhy finančních služeb

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Pervenche Berès

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Radu, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem zahájila 
diskusi o využití ustanovení čl. 127 odst. 6 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
která jí umožňuje svěřit ECB zvláštní 
úkoly „týkající se politik, které se vztahují 
k obezřetnostnímu dohledu nad 
úvěrovými a dalšími finančními 
institucemi, s výjimkou pojišťovacích 
podniků.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. nespatřuje ve zrušení cíle vysoké 
konkurenceschopnosti Unie, který byl 
původně uveden v článku I-3 Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu, žádnou změnu 
hlavní orientace Unie na větší sociální 
vyváženost, mj. také proto, že byl zároveň 
připojen Protokol o vnitřním trhu 
a hospodářské soutěži (Protokol č. 6), ve 
kterém je tento cíl opětovně vyjádřen, byť 
jinými slovy;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Sahra Wagenknecht

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje obavy nad skutečností, že 
stávající ustanovení o flexibilitě (článek 
308 Smlouvy o ES) se v novém znění 
článku 352 Smlouvy o fungování 
Evropské unie rozšiřuje mimo oblast 
vnitřního trhu na veškeré oblasti politiky 
uvedené ve Smlouvách, čímž dochází 
k dalšímu podrývání zásady svěřených 
pravomocí; považuje naproti tomu pouze 
za velmi malý pokrok, že na tomto základě 
v budoucnosti budou moci být předpisy 
vydávány pouze se souhlasem Evropského 
parlamentu a nikoli pouze po jeho 
konzultaci Radou;

Or. de
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