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Predlog spremembe 1
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poteka 
usklajevanje ekonomskih politik na ravni 
EU z različnimi zavezujočimi in
nezavezujočimi instrumenti in 
obveznostmi1, ki bi lahko ogrozili pravno 
varnost reda EU in ki po mnenju javnosti 
povzročajo zmedo glede opredelitve 
obveznosti, ki so jih glede na svoj status 
članice ali nečlanice evroobmočja 
prevzele države članice;

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ne glede 
na približevanje ciklov usklajevanja 
poteka usklajevanje ekonomskih politik na 
ravni EU z različnimi zavezujočimi in 
nezavezujočimi instrumenti in 
obveznostmi1, ki lahko s svojim 
metodološkim protislovjem in nezadostno 
vsebinsko skladnostjo ogrozijo pravno 
varnost reda EU in ki po mnenju javnosti 
ne morejo zmanjšati obstoječe zmede
glede opredelitve obveznosti različnih 
sodelujočih institucij EU ter odpraviti 
vedno večjega nezadovoljstva z 
usmerjenostjo gospodarsko-političnega 
upravljanja izključno v merila državnega 
zadolževanja ter zmanjšanje visokih 
državnih dolgov s pomočjo strukturnih 
reform na področju politik zaposlovanja 
in socialnih politik;

Or. de

Predlog spremembe 2
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je treba razlikovati med 
državami evroobmočja, državami, ki niso 
v evroobmočju, vendar si prizadevajo, da 
bi prevzele evro, in tistimi, ki si ne 
prizadevajo, da bi se pridružile 
evroobmočju;
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Predlog spremembe 3
Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da države članice ne 
upoštevajo skupno dogovorjenih pravil, 
zlasti pakta za stabilnost in rast, ki določa, 
da letni proračunski primanjkljaj držav 
članic ne sme presegati 3 % BDP in da 
mora biti javni dolg manjši od 60 % BDP; 
poziva države članice, naj spoštujejo pakt 
za stabilnost in rast ter druga skupno 
dogovorjena pravila;

Or. fi

Predlog spremembe 4
Roberto Gualtieri

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bilo treba evropski semester, 
ki je bil najprej predlagan v sporočilu 
Komisije iz maja in junija 2010 in je sprva 
temeljil na nezavezujočih obveznostih 
Sveta, formalizirati v uredbi o okrepitvi 
nadzora nad proračunskim stanjem ter o 
nadzoru in usklajevanju gospodarskih 
politik (Uredba (ES) št. 1466/97);

2. meni, da bi bilo treba evropski semester, 
ki je bil najprej predlagan v sporočilu 
Komisije iz maja in junija 2010 in je sprva 
temeljil na nezavezujočih obveznostih 
Sveta, pravilno vključiti v pravni okvir 
EU, vključno s popolnim demokratičnim 
nadzorom in primerno pravno podlago v 
obliki uredbe v skladu s členom 121(6);

Or. en

Predlog spremembe 5
Helmut Scholz
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi bilo treba evropski semester, 
ki je bil najprej predlagan v sporočilu 
Komisije iz maja in junija 2010 in je sprva 
temeljil na nezavezujočih obveznostih 
Sveta, formalizirati v uredbi o okrepitvi 
nadzora nad proračunskim stanjem ter o 
nadzoru in usklajevanju gospodarskih 
politik (Uredba (ES) št. 1466/97);

2. meni, da bi bilo treba evropski semester, 
ki je bil najprej predlagan v sporočilu 
Komisije iz maja in junija 2010 in je sprva 
temeljil na nezavezujočih obveznostih 
Sveta, formalizirati v uredbi o okrepitvi 
nadzora nad proračunskim stanjem ter o 
nadzoru in usklajevanju gospodarskih 
politik (Uredba (ES) št. 1466/97) in pri 
tem poudarja, da mora Evropski 
parlament v prihodnje obvezno in redno 
ocenjevati novi mehanizem usklajevanja;

Or. de

Predlog spremembe 6
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. namen evropskega semestra in 
njegove ocene v povezavi z usklajevanjem 
na ravni EU je opozoriti na preventivno 
delovanje pakta za stabilnost in rast, pri 
čemer se pravočasno in v realnem času 
zagotovi, da države članice izvajajo 
dosledne fiskalne politike;

Or. el

Predlog spremembe 7
Roberto Gualtieri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da morajo v skladu s členom 
5(1) PDEU države članice svoje 
ekonomske politike usklajevati v okviru 
Unije; zaradi tega za celovito usklajevanje 
ekonomskih politik v obliki evropskega 
semestra veljajo cilji in zahteve, določeni v 
PEU (členu 3(3)) ter v PDEU (zlasti v 
členih 121, 126 in 148);

Or. en

Predlog spremembe 8
Roberto Gualtieri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da celovit nadzor nad 
ekonomskimi politikami, če naj bo 
učinkovit, ne sme biti omejen na oceno 
fiskalnih in strukturnih politik držav 
članic EU, ampak mora biti usklajen s 
cilji in ukrepi, sprejetimi na ravni EU, pa 
tudi z ravnijo in značajem finančnih virov 
Unije; v zvezi s tem poudarja bistveno 
vlogo politik in ukrepov EU v okviru 
strategije EU2020, in sicer kohezijske 
politike, raziskav in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 9
Roberto Gualtieri

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da je v ta namen primerno 
oblikovati instrument za 
medparlamentarno usklajevanje med 
nacionalnimi parlamenti in Evropskim 
parlamentom, da bi omogočili dialog o 
vseh vidikih celovitega usklajevanja 
ekonomskih politik, preden morajo 
posamezni parlamenti sprejeti odločitve v 
skladu s svojim ustavnim redom; poziva 
svojega predsednika, naj s predsedniki 
nacionalnih parlamentov EU preuči 
izvedljivost medparlamentarnega 
sporazuma o parlamentarnem nadzoru v 
okviru evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je evropski semester 
povezan s členi 121, 126 in 148 PDEU v 
zvezi z ekonomskim usklajevanjem in 
politiko zaposlovanja, ki temeljita na dveh 
ločenih pravnih postopkih; priznava pomen 
širšega pregleda nad gospodarskim in 
proračunskim položajem držav članic; 
podpira odločitev Komisije, da združi 
svoja priporočila v eno celovito besedilo, 
vendar pod pogojem, da to ne bo ogrožalo 
celovitosti in skladnosti določenih politik 
EU;

3. ugotavlja, da je evropski semester 
povezan s členi 121, 126 in 148 PDEU v 
zvezi z ekonomskim usklajevanjem in 
politiko zaposlovanja, ki temeljita na dveh 
ločenih pravnih postopkih; priznava pomen 
širšega pregleda nad gospodarskim in 
proračunskim položajem držav članic, 
zlasti v pripravljalni fazi, pred 
pomembnimi proračunskimi odločitvami v 
državah članicah; podpira odločitev 
Komisije, da združi svoja priporočila v eno 
celovito besedilo, vendar pod pogojem, da 
to ne bo ogrožalo celovitosti in skladnosti 
določenih politik EU;

Or. lt
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Predlog spremembe 11
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da ima demokratični nadzor 
Evropskega parlamenta le sorazmerno 
manjšo vlogo v procesu, in poudarja, da
formalizacija evropskega semestra nikakor 
ne bi smela dodatno ogroziti posebnih 
pravic Evropskega parlamenta, kakor so 
določene v Pogodbah;

4. obžaluje, da v izbranem pravnem 
okvirju Evropskemu parlamentu poleg 
splošne politične razprave o ureditvi v 
okviru evropskega semestra niso 
dodeljene konkretne pristojnosti, s čimer 
ostaja celotni proces od določitve politike 
do nadzora nad izvajanjem v bistveni meri 
omejen na službe Komisije in poudarja, da 
formalizacija evropskega semestra nikakor 
ne bi smela dodatno ogroziti posebnih 
pravic Evropskega parlamenta, kakor so 
določene v Pogodbah;

Or. de

Predlog spremembe 12
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja na povezavo med 
okrepljenim gospodarsko političnim 
usklajevanjem v EU in za to potrebno 
demokratično legitimnostjo; poudarja 
stališče, da je mogoče to legitimnost 
doseči samo, če se evropski semester 
razvije v obsežen vseevropski proces 
razumevanja gospodarskih in socialnih 
težav, v katerem poleg sedanjih institucij 
sodelujejo tudi Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti ter socialni 
partnerji, pomembni akterji civilne družbe 
ter strokovnjaki s področja znanosti in ki 
si prizadeva za oblikovanje strategij 
delovanja, ki temeljijo na sodelovanju, 
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zbliževanju interesov in socialni koheziji 
kot osrednjih ciljih EU namesto na 
konkurenci ter so formalizirane z 
evropskim zakonodajnih procesom; s tem 
v zvezi zagovarja ustrezen nadaljnji razvoj 
obstoječe pravne podlage ter upočasnitev 
evropskega semestra;

Or. de

Predlog spremembe 13
Constance Le Grip in Rafał Trzaskowski

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. močno podpira pobudo poljskega 
predsedstva, da bi jeseni 2011 pripravili 
politično srečanje, posvečeno večletnemu 
finančnemu okviru, o katerem bi se 
dogovorili skupaj z nacionalnimi 
parlamenti ob navzočnosti Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, ter 
poudarja, da bi lahko s takim pristopom 
okrepili gospodarsko upravljanje in 
demokratični nadzor;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– cilj ekonomskega dialoga kot ključnega 
elementa evropskega semestra bi moral biti 
okrepiti demokratično legitimnost procesa 
ter zagotoviti uporabo primerne metode 
odločanja na vsaki stopnji z ustreznim 

– cilj ekonomskega dialoga kot ključnega 
elementa evropskega semestra bi moral biti 
okrepiti demokratično legitimnost procesa 
ter bolje uskladiti skupno agendo EU in 
ukrepe, ki jih sprejmejo posamezne države 
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parlamentarnim nadzorom, v katerem bi 
sodelovali tako Evropski parlament kot 
nacionalni parlamenti;

članice, ter zagotoviti uporabo primerne 
metode odločanja na vsaki stopnji z 
ustreznim parlamentarnim nadzorom, v 
katerem bi sodelovali tako Evropski 
parlament kot nacionalni parlamenti, pri 
čemer se spodbujata medparlamentarni 
dialog in sodelovanje;

Or. lt

Predlog spremembe 15
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ekonomski dialog bi morali graditi na 
sklopu obstoječih metod sodelovanja med 
vključenimi institucijami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– pristojnost, ki jo ima v okviru 
evropskega semestra samo Komisija, in 
sicer da lahko izda priporočila, 
pomembna za upravljanje, bi bilo treba 
dopolniti z institucionalnim pravom držav 
članic, da lahko same dajejo samostojna 
priporočila EU-institucijam;

Or. de
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Predlog spremembe 17
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alinea 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– preglednost bi morala biti priznana kot 
ključni element v procesu, Komisija in 
Svet pa bi se morala zavezati, da bosta na 
vsaki stopnji javno objavila svoja stališča 
in odločitve;

– preglednost bi morala biti priznana kot 
ključni element v procesu, Komisija in 
Svet pa bi se morala zavezati, da bosta na 
vsaki stopnji javno objavila svoja stališča 
in odločitve in jih pojasniti v Parlamentu, 
kadar jih k temu pozovejo ustrezni 
parlamentarni odbori;

Or. lt

Predlog spremembe 18
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. Evropski parlament je primeren kraj 
za dialog o ekonomskih vprašanjih ter 
sodelovanje med nacionalnimi parlamenti 
in evropskimi institucijami.

Or. el

Predlog spremembe 19
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priznava obveznosti posameznih držav 
članic v skladu s PDEU in njenimi 
protokoli, vključno s Protokolom št. 15.
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