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6.3.2019 A8-0087/18

Predlog spremembe 18
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, 
Luke Ming Flanagan, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina 
Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po učinkovitem 
postopku odločanja v reformiranem 
evropskem mehanizmu za stabilnost, 
predvsem v nujnih primerih; v zvezi s tem 
poziva k oceni trenutne ureditve 
upravljanja;

14. poudarja potrebo po učinkovitem 
postopku odločanja v reformiranem 
evropskem mehanizmu za stabilnost, 
predvsem v nujnih primerih; v zvezi s tem 
poziva k oceni trenutne ureditve 
upravljanja, s katero bo zagotovljen 
vključujoč dialog z vsemi zainteresiranim 
stranmi, ob spoštovanju nacionalnih 
posebnosti, preglednosti, odgovornosti in 
enostavnosti;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Predlog spremembe 19
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, 
Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, 
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 1c. meni, da bi morale države članice, 
ki svojega dolga Euroskupini, evropskemu 
instrumentu za finančno stabilnost 
(EFSF) in evropskemu mehanizmu za 
stabilnost (ESM) ne morejo odplačati, ne 
da bi resno ogrozile svoje zmogljivosti za 
zagotavljanje osnovnih ekonomskih in 
socialnih storitev svojim državljanom, 
upoštevati vse razpoložljive možnosti, 
vključno z enostransko prekinitvijo plačila 
dolgov in odpisom dolga;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Predlog spremembe 20
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, 
Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, 
Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pravilno delovanje 
EMU podpira obstoj institucije, ki bo 
delovala kot „posojilodajalec v skrajni 
sili“; v zvezi s tem ugotavlja pozitiven 
prispevek evropskega mehanizma za 
stabilnost k obravnavanju pomanjkljivosti 
institucionalnega okvira EMU, in sicer z 
zagotavljanjem finančne pomoči več 
državam članicam, ki sta jih prizadeli 
svetovna finančna kriza in državna 
dolžniška kriza;

3. poudarja, da pravilno delovanje 
EMU podpira obstoj institucije, ki bo 
delovala kot „posojilodajalec v skrajni 
sili“; v zvezi s tem ugotavlja prispevek 
evropskega mehanizma za stabilnost k 
obravnavanju pomanjkljivosti 
institucionalnega okvira EMU, in sicer z 
zagotavljanjem finančne pomoči več 
državam članicam, ki sta jih prizadeli 
svetovna finančna kriza in državna 
dolžniška kriza in so bile izpostavljene 
recesivnim fiskalnim ukrepom, zniževanju 
plač in zmanjševanju javnih storitev, kar 
je vodilo v težke družbeno-gospodarske 
razmere ter v povečanje brezposelnosti, 
revščine in neenakosti;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Predlog spremembe 21
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, 
Luke Ming Flanagan, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina 
Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE Group

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da, če bodo v 
prihodnosti vključena proračunska 
sredstva EU, bi moral imeti Parlament 
politično moč, da v okviru postopka 
razrešnice izvršuje vse ustrezne pravice 
proračunskega nadzora nad evropskim 
mehanizmom za stabilnost; ugotavlja, da 
bi bilo treba v tem primeru Evropsko 
računsko sodišče obravnavati kot 
neodvisnega zunanjega revizorja in mu dati 
jasno in formalno vlogo v postopku 
razrešnice;

5. poziva k prispevku iz proračuna 
EU k sredstvom evropskega mehanizma 
za stabilnost (ESM), da se Evropskemu 
parlamentu v okviru postopka razrešnice 
omogoči, da izvršuje svojo pravico do 
proračunskega nadzora; ugotavlja, da bi 
bilo treba v tem primeru Evropsko 
računsko sodišče obravnavati kot 
neodvisnega zunanjega revizorja in mu dati 
jasno in formalno vlogo v postopku 
razrešnice;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Predlog spremembe 22
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, 
Luke Ming Flanagan, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina 
Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 8a. obžaluje, da so se prejšnji 
programi za makroekonomsko 
prilagoditev, ki niso ustrezno upoštevali 
temeljne svoboščine in splošni pravni 
okvir Unije, vseeno izognili sodnemu 
nadzoru ter imeli korist od medvladne 
strukture evropskega mehanizma za 
stabilnost; se strinja s Komisijo, da bi bilo 
treba programe prilagoditve pospremiti z 
oceno socialnih učinkov, s katero bi 
morali biti skladni; vseeno poudarja, da s 
takimi ocenami učinka ne bi smeli 
zagotavljati zgolj nekritično ratifikacijo 
ukrepov za fiskalno konsolidacijo, kot je 
bilo to do sedaj, temveč bi morali 
analizirati, spremljati in upravljati 
pričakovane in nepričakovane socialne 
posledice načrtovanih ukrepov politike ter 
vse procese družbenih sprememb, ki so 
posledica teh intervencij; poziva k 
vključitvi takih podrobnih obveznosti v 
statut Evropskega denarnega sklada in k 
izvedbi smiselnih ocen učinka vseh 
prejšnjih programov;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Predlog spremembe 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, 
Luke Ming Flanagan, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 
Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina 
Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Pierre Vieu
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ustanovitev Evropskega denarnega sklada
(2017/0333R(APP))

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja tveganja, ki izhajajo iz 
zamude pri poglabljanju bančne unije; 
pozdravlja ugotovitve iz poročila 
Euroskupine voditeljem o poglabljanju 
EMU z dne 4. decembra 2018, ki so bile v 
vseh svojih elementih potrjene na vrhu 
držav euroobmočja 14. decembra 2018; 
zlasti pozdravlja začetek uvedbe skupnega 
varovalnega mehanizma za enotni sklad za 
reševanje, pod pogojem, da je bil dosežen 
zadosten napredek na področju 
zmanjševanja tveganja, ki ga je treba 
oceniti v letu 2020, in odobritev 
dokumenta o pogojih za reformo 
evropskega mehanizma za stabilnost; 
opozarja na svoje prejšnje stališče o potrebi 
po dokončanju evropskega sistema jamstva 
za vloge (EDIS), pri čemer priznava, da bi 
morala biti zmanjševanje tveganja in 
delitev tveganja tesno povezana; ugotavlja, 
da ni bil dosežen noben takojšen izid glede 
prihodnjega proračuna euroobmočja in 
stabilizacijske funkcije, vendar je 
seznanjen s pooblastilom za delo v zvezi s 
proračunskim instrumentom za 
konvergenco in konkurenčnost; poudarja, 

16. poudarja tveganja, ki izhajajo iz 
zamude pri poglabljanju bančne unije; 
pozdravlja ugotovitve iz poročila 
Euroskupine voditeljem o poglabljanju 
EMU z dne 4. decembra 2018, ki so bile v 
vseh svojih elementih potrjene na vrhu 
držav euroobmočja 14. decembra 2018; 
zlasti pozdravlja prestavitev uvedbe 
skupnega varovalnega mehanizma za 
enotni sklad za reševanje na zgodnejši 
datum, pod pogojem, da je bil dosežen 
zadosten napredek na področju 
zmanjševanja tveganja, ki ga je treba 
oceniti v letu 2020, in odobritev 
dokumenta o pogojih za reformo 
evropskega mehanizma za stabilnost; 
opozarja na prejšnje stališče Parlamenta o 
potrebi po dokončanju evropskega sistema 
jamstva za vloge (EDIS), pri čemer 
priznava, da bi morala biti zmanjševanje 
tveganja in delitev tveganja tesno 
povezana; meni, da bi moral sklad 
omogočiti financiranje za zagotavljanje 
finančne podlage za v celoti zajamčen 
evropski sistem jamstva za vloge (EDIS), 
kot je predlagala Komisija v svojem 
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da je bil dosežen znaten napredek na 
področju zmanjševanja tveganja; opozarja, 
da je Parlament pomembno prispeval k 
temu, zlasti glede bančnega svežnja in 
bonitetnega varovalnega mehanizma za 
nedonosne kredite;

predlogu z dne 24. novembra 20151, ali 
pravočasno izvajati javne intervencije za 
zaščito zdravega gospodarstva in 
zaposlenosti; ugotavlja, da ni bil dosežen 
noben takojšen izid glede prihodnjega 
proračuna euroobmočja in stabilizacijske 
funkcije, vendar je seznanjen tudi s 
pooblastilom za delo v zvezi s 
proračunskim instrumentom za 
konvergenco in konkurenčnost; poudarja, 
da je bil dosežen znaten napredek na 
področju zmanjševanja tveganja; opozarja 
tudi, da je Evropski parlament pomembno 
prispeval k temu, zlasti glede tako 
imenovanega bančnega svežnja in 
bonitetnega varovalnega mehanizma za 
nedonosne kredite;

Or. en

1 COM(2015) 0586.


