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Predlog spremembe 1
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju členov 121, 126, 136, 138 
in 352 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter protokolov (št. 12) o postopku v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem in (št. 
14) o evroskupini, ki sta priložena k 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju členov 121, 126, 136, 138, 
148 in 352 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter protokolov (št. 12) o postopku v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem in (št. 
14) o evroskupini, ki sta priložena k 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije,

Or.en

Predlog spremembe 2
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 ob upoštevanju sporočila Komisije o 
okrepitvi usklajevanja ekonomskih politik 
z dne 12. maja 2010 (KOM(2010)0250),

 ob upoštevanju sporočil Komisije o 
okrepitvi usklajevanja ekonomskih politik 
z dne 12. maja 2010 (KOM(2010)0250) in 
30. junija o usklajevanju gospodarskih 
politik za stabilnost, rast in delovna mesta 
– kako izboljšati gospodarsko upravljanje 
EU (KOM(2010)367/2),

Or.en

Predlog spremembe 3
Diogo Feio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
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30. junija o usklajevanju gospodarskih 
politik za stabilnost, rast in delovna mesta 
– kako izboljšati gospodarsko upravljanje 
EU (KOM(2010)367/2),

Or.en

Predlog spremembe 4
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
30. junija 2010 o usklajevanju 
gospodarskih politik za stabilnost, rast in 
delovna mesta – kako izboljšati 
gospodarsko upravljanje EU,

Or.en

Predlog spremembe 5
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 ob upoštevanju izjave voditeljev držav in
vlad evroobmočja z dne 7. maja 2010,

 ob upoštevanju izjave voditeljev držav 
oziroma vlad evroobmočja z dne 
7. maja 2010,

Or.en

Predlog spremembe 6
Diogo Feio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 33 b (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju sklepov Sveta (ECOFIN) z 
dne 7. septembra 2010, v katerem je 
odobril ostrejši nadzor nad gospodarskimi 
in proračunskimi politikami (evropski 
semester),

Or.en

Predlog spremembe 7
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je nedavni gospodarski razvoj jasno 
pokazal, da usklajevanje gospodarske 
politike v Uniji ni bilo dovolj učinkovito in 
ni v celoti potekalo v skladu z obveznostmi 
držav članic na podlagi Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da bi svoje 
gospodarske politike obravnavale kot 
zadevo skupnega pomena ter jih v skladu z 
ustreznimi določbami Pogodbe in ob 
upoštevanju bistvene vloge Komisije pri 
postopku nadzora uskladile znotraj Sveta,

A. ker je nedavni gospodarski razvoj jasno 
pokazal, da usklajevanje gospodarske 
politike v Uniji, zlasti v evroobmočju, ni 
bilo dovolj učinkovito in ni v celoti 
potekalo v skladu z obveznostmi držav 
članic na podlagi Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da bi svoje gospodarske 
politike obravnavale kot zadevo skupnega 
pomena ter jih v skladu z ustreznimi 
določbami Pogodbe in ob upoštevanju 
bistvene vloge Komisije pri postopku 
nadzora uskladile znotraj Sveta,

Or.en

Predlog spremembe 8
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je nedavni gospodarski razvoj jasno 
pokazal, da usklajevanje gospodarske 
politike v Uniji ni bilo dovolj učinkovito in 
ni v celoti potekalo v skladu z obveznostmi

A. ker je nedavni gospodarski razvoj jasno 
pokazal, da usklajevanje gospodarske 
politike v Uniji ni bilo dovolj učinkovito in 
države članice kljub obveznostim na 



PE448.796v01-00 6/113 AM\830333SL.doc

SL

držav članic na podlagi Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, da bi svoje
gospodarske politike obravnavale kot 
zadevo skupnega pomena ter jih v skladu z 
ustreznimi določbami Pogodbe in ob 
upoštevanju bistvene vloge Komisije pri 
postopku nadzora uskladile znotraj Sveta,

podlagi Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, svoje gospodarske politike niso 
uspele obravnavati kot zadevo skupnega 
pomena ter jih v skladu z ustreznimi 
določbami Pogodbe in ob upoštevanju 
bistvene vloge Komisije pri postopku 
nadzora uskladile znotraj Sveta,

Or.en

Predlog spremembe 9
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker niti sedanji okvir gospodarskega 
upravljanja in nadzora niti regulativni 
okvir za finančne storitve nista zagotovila 
dovolj stabilnosti in rasti,

Or.en

Predlog spremembe 10

Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker je odločilnega pomena, da 
presežemo zgolj začasne ukrepe za 
stabilizacijo evroobmočja,

Or.en
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Predlog spremembe 11
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je treba ob priznavanju načela 
subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje in 
nadzor na ravni Unije,

B. ker je treba ob priznavanju načela 
subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje in 
nadzor na ravni Unije, ne da bi pri tem 
škodovali integriteti Evropske unije, 
obenem pa bi bilo treba zagotoviti enako 
obravnavanje držav članic,

Or.en

Predlog spremembe 12
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je treba ob priznavanju načela 
subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje in 
nadzor na ravni Unije,

B. ker je treba ob priznavanju načela 
subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje na 
ravni Unije,

Or.de

Predlog spremembe 13
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je treba ob priznavanju načela B. ker je treba ob spoštovanju načela 
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subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje in 
nadzor na ravni Unije,

subsidiarnosti in upoštevanju posebnih 
zahtev evroobmočja ter izkušenj, ki jih je 
treba potegniti iz nedavne gospodarske 
krize, okrepiti gospodarsko usklajevanje in 
nadzor na ravni Unije,

Or.en

Predlog spremembe 14
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je treba po vsej Uniji okrepiti 
gospodarsko usklajevanje, glede na to, da 
je lahko gospodarska stabilnost Evropske 
unije odvisna od razmer v eni od njenih 
držav in da med je vsemi državami 
članicami stopnja soodvisnosti zaradi 
enotnega trga zelo visoka, poleg tega pa se 
moramo pripraviti na razširitev 
evroobmočja, 

Or.pl

Predlog spremembe 15
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker Lizbonska pogodba spreminja 
nekdanjo „metodo Skupnosti“, jo 
prilagaja in krepi ter tako iz nje ustvarja 
„metodo Unije“, katere bistveni elementi 
so:
– Evropski svet določa splošne politične 
usmeritve in prednostne naloge,
– Komisija uveljavlja splošni interes Unije 
in v ta namen sprejema ustrezne pobude,
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– Evropski parlament in Svet skupaj 
opravljata zakonodajno in proračunsko 
funkcijo na podlagi predlogov Komisije,

Or.en

Predlog spremembe 16
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker bi moralo novo okrepljeno 
gospodarsko upravljanje v celoti 
upoštevati in okrepiti evropsko načelo 
solidarnosti kot osnovni pogoj zmožnosti 
evroobmočja za odzivanje na nesimetrične 
pretrese in špekulativne napade,

Or.en

Predlog spremembe 17
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B a. ker je sedanja gospodarska kriza v 
EU kriza nesolventnosti, ki se je sprva 
izrazila kot kriza likvidnosti, česar na 
dolgi rok ne moremo rešiti samo s tem, da 
že tako močno zadolženim državam 
dodajamo nove dolge v kombinaciji s 
pospešenimi načrti za fiskalno 
konsolidacijo,

Or.en
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Predlog spremembe 18
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker je popolnoma neodvisna 
centralna banka nujen pogoj za stabilen 
evro, nizko inflacijo in ugodne pogoje za 
financiranje rasti in delovnih mest,

Or.en

Predlog spremembe 19
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C b. ker je treba posvetiti več pozornosti 
implicitnim obveznostim in 
zunajbilančnim operacijam, ki bi utegnile 
srednje- in dolgoročno povečati javni dolg 
in zmanjšati preglednost,

Or.en

Predlog spremembe 20
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C c. ker morajo oblikovalci politike 
prepoznati skupne gospodarske in 
socialne izzive, s katerimi se soočajo 
evropska gospodarstva, in se z njimi 
usklajeno spoprijeti;

Or.en
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Predlog spremembe 21
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker bo večja udeležba socialnih 
partnerjev na nacionalni in evropski ravni 
pripomogla k boljšemu prevzemanju 
odgovornosti za izvajanje gospodarskega 
upravljanja in splošne strategije 
Evropa 2020,

Or.en

Predlog spremembe 22
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C d. ker bi bilo treba oblikovati stalen 
mehanizem za reševanje kriz, ki bi 
vključevali postopke za prestrukturiranje 
dolgov ali regulirano nesolventnost, da bi 
v primeru krize zaradi državnega ali 
zasebnega dolga ohranili finančno 
stabilnost ter obvarovali neodvisnost 
Evropske centralne banke,

Or.en

Predlog spremembe 23
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker sedanja pravila pakta stabilnosti 
in rasti niso zadostovala za zagotovitev 
trdnih fiskalnih politik; ker je treba 
fiskalni okvir EU okrepiti s strožjim 
izvajanjem sankcij na podlagi pravil,

Or.en

Predlog spremembe 24
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker je za prezadolžene države 
ponovno uravnoteženje javnih financ 
nujno potreben cilj, vendar to ne bo samo 
po sebi rešilo težave gospodarskih 
neravnovesij med državami v 
evroobmočju ali širše v EU,

Or.en

Predlog spremembe 25
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
obstoječe pobude za sodelovanje na 
področju izobraževanja in usposabljanja,

Or.en
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Predlog spremembe 26
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje ter se usmeriti v 
teritorialno, ekonomsko in socialno 
kohezijo,

Or.en

Predlog spremembe 27
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
osredotočiti na cilje strategije EU 2020, 
zlasti raziskave, razvoj in izobraževanje,

Or.en

Predlog spremembe 28
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
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dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje, da bi spodbudili inovacije 
in gospodarsko rast,

Or.en

Predlog spremembe 29
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj,
izobraževanje ter okolju prijazno in 
nizkoogljično gospodarstvo,

Or.en

Predlog spremembe 30
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje ter usposabljanje,

Or.en
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Predlog spremembe 31
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se delo, znanje in inovacije pogosto 
stekajo v nekatere regije ter bi bilo treba 
dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

D. ker se delo, znanje, kapital in inovacije 
pogosto stekajo v nekatere regije ter bi bilo 
treba dodatno razviti mehanizme finančne 
solidarnosti EU, pri čemer bi se bilo treba 
posebej osredotočiti na raziskave, razvoj in 
izobraževanje,

Or.en

Predlog spremembe 32
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. ker se Evropa srečuje z ostro 
konkurenco držav v vzponu, trdne javne 
finance pa so bistvene za spodbuditev 
novih priložnosti, inovacij, gospodarske 
rasti in oblikovanje evropske družbe 
znanja,

Or.en

Predlog spremembe 33
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker sedanja ciljna inflacijska stopnja, 
ki znaša malo manj kot 2 %, ponuja malo 
spodbud za naložbe zasebnega sektorja,
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Or.de

Predlog spremembe 34
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je gospodarska rast osnovni pogoj za 
ekonomsko in socialno stabilnost,

E. ker je trajnostna in stalna gospodarska 
rast osnovni pogoj za ekonomsko in 
socialno stabilnost ter dolgoročno uspešno 
fiskalno konsolidacijo,

Or.de

Predlog spremembe 35
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je gospodarska rast osnovni pogoj 
za ekonomsko in socialno stabilnost,

E. ker so trdne javne finance osnovni 
pogoj za gospodarsko rast, nove inovacije
in socialno stabilnost,

Or.en

Predlog spremembe 36
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je gospodarska rast osnovni pogoj 
za ekonomsko in socialno stabilnost,

E. ker za blaginjo potrebujemo socialno 
stabilnost in trajnostno gospodarstvo,

Or.en
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Predlog spremembe 37
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je fiskalna politika številnih držav 
pogosto prociklična, srednjeročni 
proračunski cilji iz pakta stabilnosti in 
rasti za vsako državo članico pa se 
pogosto ne izvršujejo strogo oziroma se ne 
izvajajo,

Or.en

Predlog spremembe 38
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker ima politika zaposlovanja 
osrednjo vlogo pri zagotavljanju delovno 
intenzivne rasti in konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva, zlasti glede na 
to, da se prebivalstvo stara,

Or.en

Predlog spremembe 39
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je treba ukrepati zdaj, da bi 
zmanjšali primanjkljaje in povrnili 
zaupanje v evropske javne finance,

Or.en
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Predlog spremembe 40
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

F. ker bi moralo novo gospodarsko 
upravljanje EU preseči funkcijo strogega 
proračunskega nadzora ter skušati doseči 
pravično ravnovesje med naložbami v 
trajnostno rast in polno zaposlenostjo na 
eni strani ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije na drugi strani,

Or.en

Predlog spremembe 41
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije, saj lahko fiskalne kršitve 
posameznih držav članic destabilizirajo 
vso EU,

Or.en

Predlog spremembe 42
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije, sprejete odločitve pa ne bi 
smele negativno vplivati na razmere 
prihodnjih generacij,

Or.en

Predlog spremembe 43
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno 
rast, ki bi ustvarjala nova delovna mesta, 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

Or.en

Predlog spremembe 44
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

F. ker si je treba prizadevati za ustrezno 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,
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Or.en

Predlog spremembe 45
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Uvodna izjava F 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker si je treba prizadevati za pravično 
ravnovesje med naložbami v trajnostno rast 
ter preprečevanjem čezmernega 
primanjkljaja v gospodarskem ciklu v 
skladu z obveznostmi in smernicami na 
ravni Unije,

Ne zadeva slovenske različice

Or.en

Predlog spremembe 46
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F a. ker fiskalna konsolidacija ni 
pomembna zgolj za zagotovitev stabilnosti 
v evroobmočju, pač pa nam preprečuje, da 
bi breme zadolženosti prelagali na 
prihodnje generacije,

Or.en

Predlog spremembe 47
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F a. ker je treba proces zmanjševanja 
dolgoročnih primanjkljajev kombinirati z 
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drugimi prizadevanji za spodbujanje 
gospodarstva, na primer z boljšimi pogoji 
za naložbe, boljšim in bolj razvitim 
notranjim trgom, ki bo omogočal več 
priložnosti, ter večjo konkurenčnostjo,

Or.en

Predlog spremembe 48
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

F a. ker je treba priznati, da so politike, ki 
se financirajo iz proračuna EU, tudi 
kohezijska politika, pomembne za 
gospodarsko rast in večjo 
konkurenčnost EU,

Or.en

Predlog spremembe 49
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja ter so se med krizo večinoma 
ohranile,

G. ker se je v nedavni gospodarski krizi 
pokazalo, da prevelike makroekonomske 
razlike in razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja, ki so se v letih pred krizo 
neprekinjeno večali, zaradi pomanjkanja 
okrepljenega gospodarskega usklajevanja 
za evropsko gospodarstvo niso zdržne in bi 
se bilo treba celovito spoprijeti z njimi,

Or.en
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Predlog spremembe 50
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja ter so se med krizo večinoma 
ohranile,

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja in širše v EU ter so se med 
krizo večinoma ohranile,

Or.en

Predlog spremembe 51
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja ter so se med krizo večinoma 
ohranile,

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
fiskalna neravnovesja in neravnovesja 
med tekočimi računi znotraj evroobmočja 
ter so se med krizo večinoma ohranile,

Or.en

Predlog spremembe 52
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava G 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja ter so se med krizo večinoma 
ohranile,

G. ker so se v letih pred krizo neprekinjeno 
večale razlike v konkurenčnosti ter 
neravnovesja med tekočimi računi znotraj 
evroobmočja ter so se med krizo večinoma 
povečale,
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Or.en

Predlog spremembe 53
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

G a. ker Evropski parlament že leta poziva 
k izboljšanju gospodarskega upravljanja, 
tako v Uniji kot pri zunanjem zastopanju 
EU v mednarodnih gospodarskih in 
monetarnih forumih,

Or.en

Predlog spremembe 54
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je potrebno nadaljnje usklajevanje 
med nacionalnimi parlamenti in Evropskim 
parlamentom na podlagi vzajemnega 
spoštovanja,

H. ker mora krepitev gospodarskega 
upravljanja potekati vzporedno s 
krepitvijo demokratične verodostojnosti 
evropskega upravljanja, kar je treba 
doseči z odločnejšim in bolj pravočasnim 
udeleževanjem Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov v tem procesu, 
poleg tega pa je potrebno nadaljnje 
usklajevanje med nacionalnimi parlamenti 
in Evropskim parlamentom na podlagi 
vzajemnega spoštovanja,

Or.en

Predlog spremembe 55
Diogo Feio

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H a. ker so bile odločitve iz pomladi 2010 
za ohranitev stabilnosti evra samo začasne 
rešitve ter jih bo treba podpreti z ukrepi 
politike na nacionalni ravni in 
okrepljenim okvirjem gospodarskega 
upravljanja na ravni EU, zlasti v državah 
članicah evroobmočja,

Or.en

Predlog spremembe 56
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I a. ker je treba čim prej oblikovati 
dolgoročno usmerjene ukrepe, če naj bi 
Evropa postala vodilna globalna akterka 
in najkonkurenčnejša družba znanja,

Or.en

Predlog spremembe 57
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav
ni mogoče izključiti možnosti, da bi se v 
prihodnje spremenile njene določbe,

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji; poziva 
Evropsko komisijo in Evropski svet, naj v 
celoti izkoristita določbe PDEU; 
dolgoročno ni mogoče izključiti možnosti, 
da bi se njene določbe spremenile,

Or.en
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Predlog spremembe 58
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav 
ni mogoče izključiti možnosti, da bi se v 
prihodnje spremenile njene določbe,

ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav 
bo v prihodnje treba spremeniti njene 
določbe,

Or.en

Predlog spremembe 59
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav 
ni mogoče izključiti možnosti, da bi se v 
prihodnje spremenile njene določbe,

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, 
možnosti, da bi se v prihodnje spremenile 
njene določbe, pa bi bile lahko občutljive 
narave,

Or.en

Predlog spremembe 60
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav 
ni mogoče izključiti možnosti, da bi se v 
prihodnje spremenile njene določbe,

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, njenih 
določb pa ne bi smeli prekomerno preseči,
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Or.en

Predlog spremembe 61
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji, čeprav 
ni mogoče izključiti možnosti, da bi se v 
prihodnje spremenile njene določbe,

J. ker Pogodba o delovanju Evropske unije 
daje Uniji večja pooblastila za krepitev 
gospodarskega upravljanja v Uniji,

Or.en

Predlog spremembe 62
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J a. ker bi moral preventivni 
makroekonomski nadzor temeljiti na 
členu 121 in členu 1448 PDEU,

Or.en

Predlog spremembe 63
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J a. ker morajo morebitne sankcije zaradi 
kršenja ciljev iz pakta stabilnosti in rasti 
temeljiti bodisi na premajhni 
pripravljenosti za spoštovanje ciljev bodisi 
na kršitvah, nikdar pa na nezmožnost 
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države članice iz razlogov, ki niso v njeni 
moči;

Or.en

Predlog spremembe 64
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava K 

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je treba ustvariti obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Unije in ker bi bilo 
treba spoštovati vlogo Komisije, da bi 
spodbujali politike, ki se medsebojno 
krepijo,

K. ker je treba ustvariti obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Skupnosti in ker bi 
bilo treba spoštovati vlogo Komisije, da bi 
spodbujali politike, ki se medsebojno 
krepijo,

Or.fr

Predlog spremembe 65
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Uvodna izjava K 

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je treba ustvariti obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Unije in ker bi bilo 
treba spoštovati vlogo Komisije, da bi 
spodbujali politike, ki se medsebojno 
krepijo,

K. ker je treba ustvariti obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Unije in ker bi bilo 
treba spoštovati vlogo Komisije in 
Evropskega parlamenta, da bi spodbujali 
politike, ki se medsebojno krepijo,

Or.en
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Predlog spremembe 66
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava K 

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je treba ustvariti obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Unije in ker bi bilo 
treba spoštovati vlogo Komisije, da bi 
spodbujali politike, ki se medsebojno 
krepijo,

K. ker je treba ustvariti in izvajati obsežno 
sekundarno zakonodajo, da bi dosegli cilje 
Unije na tem področju; ker je okrepljeno 
gospodarsko upravljanje za Unijo na 
podlagi določb Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bistveno, ker bi bilo treba v 
celoti uporabiti metodo Unije in ker bi bilo 
treba spoštovati vlogo Komisije, da bi 
spodbujali politike, ki se medsebojno 
krepijo,

Or.en

Predlog spremembe 67
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

K a. ker se Evropa brez rasti ne bo mogla 
spoprijeti z aktualnimi gospodarskimi 
izzivi; rasti pa ne bo, če ne bo ukrepov za 
zmanjšanje primanjkljajev, s katerimi bi 
povrnili zaupanje v evropska gospodarstva 
in evro;

Or.en

Predlog spremembe 68
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti ustrezne spodbude za trajnostne 
ekonomske politike, ki krepijo rast, 
preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter v celoti izkoristiti prednosti evra kot 
skupne valute v evroobmočju,

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti močne spodbude za trajnostne 
ekonomske politike, ki krepijo rast, 
preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter v celoti izkoristiti prednosti evra kot 
skupne valute v evroobmočju,

Or.en

Predlog spremembe 69
Vicky Ford

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti ustrezne spodbude za trajnostne 
ekonomske politike, ki krepijo rast, 
preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter v celoti izkoristiti prednosti evra kot 
skupne valute v evroobmočju,

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti močne spodbude za trajnostne
ekonomske politike, ki krepijo rast, 
preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter čim bolj povečati prednosti evra kot 
skupne valute evroobmočja,

Or.en

Predlog spremembe 70
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Uvodna izjava L 

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti ustrezne spodbude za trajnostne 
ekonomske politike, ki krepijo rast, 
preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter v celoti izkoristiti prednosti evra kot 
skupne valute v evroobmočju,

L. ker bi vsi zakonodajni predlogi morali 
podpreti ekonomske politike, ki krepijo 
rast, preprečevati moralno tveganje, biti v 
skladu z drugimi instrumenti in pravili EU 
ter v celoti izkoristiti prednosti evra kot 
skupne valute v evroobmočju,
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Or.en

Predlog spremembe 71
Udo Bullmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava M 

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, 
uporabiti učinkovito in jih dodeliti ciljem
strategije Evropa 2020, zlasti za raziskave 
in razvoj ter inovacije in izobraževanje, da 
bi povečali konkurenčnost in izboljšali 
produktivnost,

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe povezati s konkretnimi 
gospodarskimi in zaposlitvenimi cilji v 
okviru strategije Evropa 2020, pri čemer je 
treba poseben poudarek nameniti 
trajnostni rasti, zaposlovanju in boju proti 
revščini, da bi povečali konkurenčnost in s 
tem podprli socialno kohezijo,

Or.de

Predlog spremembe 72
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava M 

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, 
uporabiti učinkovito in jih dodeliti ciljem 
strategije Evropa 2020, zlasti za raziskave 
in razvoj ter inovacije in izobraževanje, da 
bi povečali konkurenčnost in izboljšali 
produktivnost,

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, 
uporabiti učinkovito in jih dodeliti ciljem 
strategije Evropa 2020, zlasti za raziskave 
in razvoj ter inovacije in izobraževanje, da 
bi povečali trajnost, učinkovitost glede 
virov in konkurenčnost in izboljšali 
produktivnost,

Or.en
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Predlog spremembe 73
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Uvodna izjava M 

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, 
uporabiti učinkovito in jih dodeliti ciljem
strategije Evropa 2020, zlasti za raziskave 
in razvoj ter inovacije in izobraževanje, da 
bi povečali konkurenčnost in izboljšali 
produktivnost,

M. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med 
kratko-, srednje- in dolgoročnimi 
potrebami po javnih naložbah in ker je 
treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, 
uporabiti učinkovito in jih dodeliti tako, da 
bodo upoštevani cilji strategije Evropa 
2020, zlasti za raziskave in razvoj ter 
inovacije in izobraževanje, da bi povečali 
konkurenčnost in izboljšali produktivnost,

Or.en

Predlog spremembe 74
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

M a. ker je treba za spodbujanje 
gospodarske rasti podjetjem in 
podjetnikom dejansko omogočiti širjenje, 
da jim bo 500 milijonov evropskih 
potrošnikov zares koristilo; zato je treba 
notranji trg storitev razviti do konca;

Or.en

Predlog spremembe 75
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

N a. ker je treba Unijo v mednarodnem 
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monetarnem sistemu, mednarodnih 
finančnih ustanovah in forumih zastopati 
s skupnim stališčem; ker se mora Svet v 
duhu Pogodbe posvetovati z Evropskim 
parlamentom, preden sprejme sklep v 
skladu s členom 138 PDEU, pred 
oblikovanjem skupnih stališč s področij, 
za katere se uporablja redni zakonodajni 
postopek, pa potrebuje soglasje 
Parlamenta,

Or.en

Predlog spremembe 76
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

N a. ker morajo biti cilji pakta stabilnosti 
in rasti skladni tako s strategijo EU 2020 
kot z drugimi kompromisi glede izdatkov 
za razvojno pomoč, raziskave in razvoj, 
okolje, izobraževanje in odpravljanje 
revščine,

Or.en

Predlog spremembe 77
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

N a. ker bi morali v evropski strategiji za 
fiskalno konsolidacijo v celoti upoštevati 
posebnosti vsake države članice in se 
izogibati univerzalnega modela za vse, da 
bi preprečiti širjenje obstoječih 
konkurenčnih razlik v EU ter da ne bi 
spodkopavali uspešnosti novega, 
okrepljenega evropskega gospodarskega 
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upravljanja in ciljev EU 2020 glede novih 
delovnih mest in trajnostne rasti,

Or.en

Predlog spremembe 78
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Uvodna izjava N a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

N a. ker novopredlagani ukrepi ne bi 
smeli nesorazmerno učinkovati na 
najranljivejše države članice ali ovirati 
njihove gospodarske rasti in prizadevanj 
za kohezijo,

Or.en

Predlog spremembe 79
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba morebitne finančne 
posledice zahtevanega predloga kriti z 
ustreznimi dodelitvami proračunskih 
sredstev EU;

3. meni, da je treba morebitne finančne 
posledice zahtevanega predloga kriti z 
ustreznimi dodelitvami proračunskih 
sredstev EU, upoštevaje sedanje razmere 
glede deficita in varčevalne ukrepe v 
državah članicah;

Or.en

Predlog spremembe 80
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – uvodni del 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 1: Oblikovanje skladnega in 
preglednega okvira za večstranski nadzor 
nad makroekonomskim razvojem v Uniji in 
državah članicah

 Priporočilo št. 1: Oblikovanje skladnega in 
preglednega okvira za večstranski nadzor 
nad makroekonomskim razvojem v Uniji in 
državah članicah ter poostritev fiskalnega 
nadzora

Or.en

Predlog spremembe 81
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt bi moral biti v obliki 
uredb(e) o večstranskem nadzoru nad 
gospodarskimi politikami in razvojem na 
podlagi člena 121(6) o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o preventivnih ukrepih 
pakta stabilnosti in rasti ter o njeni 
dopolnitvi z novo uredbo, katere cilj bo 
oblikovanje na pravilih temelječega in 
preglednega okvira za nadzor tako za 
čezmerna neravnovesja in učinke 
prelivanja kot za razvoj konkurenčnosti:

 Zakonodajni akt mora biti v obliki 
uredb(e) o večstranskem nadzoru nad 
gospodarskimi politikami in razvojem na 
podlagi člena 121(6) o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o preventivnih ukrepih 
pakta stabilnosti in rasti ter o njeni 
dopolnitvi z novo uredbo, katere cilj bo 
oblikovanje na pravilih temelječega in 
preglednega okvira za nadzor za čezmerna 
makroekonomska neravnovesja in učinke 
prelivanja ter za razvoj konkurenčnosti:

Or.en

Predlog spremembe 82
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt bi moral biti v obliki 
uredb(e) o večstranskem nadzoru nad 
gospodarskimi politikami in razvojem na 
podlagi člena 121(6) o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o preventivnih ukrepih 

 Zakonodajni akt bi moral biti v obliki 
uredb(e) o večstranskem nadzoru nad 
gospodarskimi politikami in razvojem na 
podlagi člena 121(6) o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o preventivnih ukrepih 
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pakta stabilnosti in rasti ter o njeni 
dopolnitvi z novo uredbo, katere cilj bo 
oblikovanje na pravilih temelječega in 
preglednega okvira za nadzor tako za 
čezmerna neravnovesja in učinke 
prelivanja kot za razvoj konkurenčnosti:

pakta stabilnosti in rasti:

Or.en

Predlog spremembe 83
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – točka i (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. zagotoviti partnerski dialog med 
Komisijo in nacionalnimi parlamenti, in 
sicer z udeležbo Komisije v 
parlamentarnih razpravah o programih za 
stabilnost in konvergenčnih programih ter 
programih nacionalnih reform.

Or.de

Predlog spremembe 84
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije za preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik, pri 
čemer je treba obravnavati vprašanja glede 
finančne stabilnosti in rasti v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020,

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije za preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik, pri 
čemer je treba obravnavati vprašanja glede 
finančne stabilnosti, dolgoročnih naložb in 
trajnostne rasti v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020; okrepiti vlogo Evropskega 
parlamenta, pa tudi udeležbo vseh drugih 
zainteresiranih strani pri upravljanju tega 
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nadzora,

Or.en

Predlog spremembe 85
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije za preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik, pri 
čemer je treba obravnavati vprašanja 
glede finančne stabilnosti in rasti v skladu 
s cilji strategije Evropa 2020,

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije (čl. 121 in 121.5 ter 121.6) za
vključitev pakta rasti in zaposlovanja v isti 
pravni okvir obstoječih instrumentov, 
katerih namen je preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020,

Or.en

Predlog spremembe 86
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije za preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik, pri 
čemer je treba obravnavati vprašanja glede 
finančne stabilnosti in rasti v skladu s cilji
strategije Evropa 2020,

– opredeliti obseg večstranskega nadzora 
na podlagi instrumentov Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ocen 
Komisije za preprečitev prevelikih 
makroekonomskih neravnovesij, 
netrajnostnih fiskalnih in drugih politik, pri 
čemer je treba obravnavati vprašanja glede 
finančne stabilnosti in rasti ter upoštevati 
cilje strategije Evropa 2020 in razvoj 
drugih pomembnih dogodkov,

Or.en
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Predlog spremembe 87
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov),

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), kar velja tudi za (vendar ni 
omejeno na) gibanje tekočih 
računov/plačilne bilance, neto tuje 
pozicije, razvoj davčne osnove, realni 
efektivni menjalni tečaj, priliv kapitala, 
produktivnost (vključno s produktivnostjo 
virov in skupno faktorsko 
produktivnostjo), stroške dela na enoto, 
kvantitativne in kvalitativne kazalce, 
povezane z ravnijo zaposlitve in socialno 
kohezijo, kazalce zunanjih okoljskih 
stroškov, pa tudi rast posojil in razvoj 
glede cen sredstev (tudi finančnih sredstev 
in nepremičninskih trgov). Za kazalce, 
vključene v preglednico stanja, bi bilo 
treba opredeliti opozorilne prage.

Or.en

Predlog spremembe 88
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
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učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov),

učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, stopnjo osebnih dohodkov, 
stopnjo revščine, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov),

Or.de

Predlog spremembe 89
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov),

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti in revščine, gibanje realnih 
deviznih tečajev, gibanje stroškov dela, 
gibanje tekočih računov/plačilne bilance, 
rast posojil, naložbe in priliv kapitala, 
razvoj produktivnosti in gibanje trga 
premoženja (tudi zasebnega dolga in 
nepremičninskih trgov),

Or.en
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Predlog spremembe 90
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov),

– ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno z s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti in 
naložb, stopnjo zaposlenosti in 
brezposelnosti ter gibanje realnih deviznih 
tečajev in gibanje tekočih računov. Treba 
je tudi obravnavati znake, ki kažejo na 
tveganje finančnega zloma zaradi 
špekulacij,

Or.en

Predlog spremembe 91
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– po poglobljenem skupnem in 
dvostranskem pregledu na podlagi 
omenjene preglednice stanja v skladu z 
integriranimi smernicami bi morale 
države članice usklajeno določiti 
nacionalne politike, pri tem pa upoštevati 
razsežnost Unije, ki jo imajo njihove 
nacionalne politike,

– po poglobljenem večstranskem pregledu 
na podlagi omenjene preglednice stanja in 
letnih javnih priporočil, ki jih izda 
Komisija, bi morale države članice 
usklajeno ter v skladu z integriranimi 
političnimi smernicami določiti nacionalne 
politike, katerih namen je obravnavanje 
(preprečevanje in odpravljanje) 
makroekonomskih neravnovesij, pri tem 
pa primerno upoštevati razsežnost Unije, 
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ki jo imajo njihove nacionalne politike, in s 
tem tudi učinke prelivanja ter odpornost 
na zunanje pretrese. Vse države članice bi 
si morale prizadevati za doseganje 
napredka, tiste z večjim zaostankom pa bi 
morale na splošno več prispevati k 
zmanjševanju neravnovesij,

Or.en

Predlog spremembe 92
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– po poglobljenem skupnem in 
dvostranskem pregledu na podlagi 
omenjene preglednice stanja v skladu z 
integriranimi smernicami bi morale države 
članice usklajeno določiti nacionalne 
politike, pri tem pa upoštevati razsežnost 
Unije, ki jo imajo njihove nacionalne 
politike,

– po poglobljenem skupnem in 
dvostranskem pregledu na podlagi 
omenjene preglednice stanja v skladu z 
integriranimi smernicami bi bilo treba 
spoštovati odgovornost držav članic, da 
določijo nacionalne politike, obenem pa 
tudi potrebo, da se pri tem upošteva vsaka 
razsežnost Unije, ki jo imajo te nacionalne 
politike, zlasti za države v evroobmočju,

Or.en

Predlog spremembe 93
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– po poglobljenem skupnem in 
dvostranskem pregledu na podlagi 
omenjene preglednice stanja v skladu z 
integriranimi smernicami bi morale 
države članice usklajeno določiti
nacionalne politike, pri tem pa upoštevati 
razsežnost Unije, ki jo imajo njihove
nacionalne politike,

– potekati bi moral poglobljen pregled za 
posamezne države, če omenjena 
preglednica stanja pokaže, da je to 
potrebno, zadevne države članice pa bi 
morale določiti nacionalne politike ob 
upoštevanju priporočil Komisije in 
razsežnosti Unije, ki jo imajo te nacionalne 
politike,
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Or.en

Predlog spremembe 94
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– v skladu z načelom skupnih, a 
raznolikih načinov uravnoteženja bi 
moralo vsem državam članicam koristiti, 
če bi dovolili, da lahko nekatere med 
njimi odložijo fiskalno konsolidacijo s 
polnim tempom, kadar je posledični 
učinek relativne rasti pozitiven za izid. Kot 
je razvidno iz letnega poročila Komisije o 
javnih financah ekonomske in monetarne 
unije za leto 2010 ter sklepov evroskupine 
pred pomladanskim zasedanjem 
Evropskega sveta  leta 2010 , bi taka 
skupna odločitev in usklajevalni postopek 
zahtevala, da države s presežkom na 
tekočem računu spodbudijo zaposlovanje 
in notranje povpraševanje, med drugim 
tudi s povečanjem naložb v trajnostno in 
inovativno gospodarstvo, medtem ko bi 
države s primanjkljajem na tekočem 
računu sprejele posebne ukrepe za 
uravnoteženje proračuna in 
primanjkljajev na tekočem računu ob 
primernem upoštevanju potrebe po 
ohranitvi socialnega varstva in kohezije.

Or.en

Predlog spremembe 95
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Komisija razvije ustrezna analitična 
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orodja in strokovno znanje za preučitev 
globokih vzrokov za stalne razhajajoče se 
trende v evroobmočju, vključno z vplivom 
skupnih politik na različne ekonomske 
sisteme v njem.

Or.en

Predlog spremembe 96
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic,
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje ob upoštevanju zbliževanja in 
razhajanja med državami članicami zaradi 
krepitve odpornosti gospodarstva na 
zunanje pretrese in pozitivnega vpliva, ki 
ga lahko ima odločitev ene države članice 
na druge,

Or.en

Predlog spremembe 97
Udo Bullmann

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
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skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

skladu s strategijo EU2020, s poudarkom
na trajnostni rasti, zaposlovanju, 
konkurenčnosti in boju proti revščini in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.de

Predlog spremembe 98
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, ob 
upoštevanju strategije EU2020, s 
poudarkom na trajnostni in stalni rasti, 
strukturnih reformah, produktivnosti in 
konkurenčnosti in ob upoštevanju 
zbliževanja in razhajanja med državami 
članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.de

Predlog spremembe 99
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
v skladu s smernicami zaposlovanja kot 
ključnega orodja za ekonomsko svetovanje, 
nadzor in priporočila, specifična za 
posamezne države članice, v skladu s 
strategijo EU2020, s poudarkom na rasti, 
zaposlovanju, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami – vključno z njihovim 
demografskim stanjem –, krepitve 
relativnih konkurenčnih prednosti držav 
članic, odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.en

Predlog spremembe 100
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
ter smernic za politike zaposlovanja držav 
članic kot ključnih orodij za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.en
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Predlog spremembe 101
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge, zlasti v 
evroobmočju,

Or.en

Predlog spremembe 102
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, ob 
upoštevanju strategije EU2020, s 
poudarkom na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
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odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.en

Predlog spremembe 103
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oblikovati skupna pravila za dejavnejšo
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

– oblikovati skupna pravila za učinkovito 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic, 
odpornosti gospodarstva na zunanje 
pretrese in vpliv, ki ga lahko ima odločitev 
ene države članice na druge,

Or.en

Predlog spremembe 104
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti mehanizem na nacionalni 
ravni za oceno izvajanja prednostnih 
nalog strategije EU 2020 v nacionalnem 
programu reform ter za oceno načina, 
kako doseči ustrezne nacionalne cilje v 
zvezi s tem, da bi podprli letno oceno 
institucij EU,
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Or.en

Predlog spremembe 105
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti postopke, da bi lahko dajali
nasvete glede politik že na zgodnji stopnji 
ter podprli uporabo opozoril glede politik 
v skladu s členom 121(4) PDEU,

– določiti postopke, da bi lahko Komisija 
izdajala zgodnja opozorila in že na zgodnji 
stopnji državam članicam neposredno 
dajala nasvete glede politik,

Or.en

Predlog spremembe 106
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– kadar obstaja trajno makroekonomsko 
ravnovesje, ki se še slabša, bi morali s 
preglednim in objektivnim postopkom 
omogočiti, da se lahko države članice 
znajdejo v „položaju prekomernega 
neravnovesja“, s čimer bi sprožili strožji 
nadzor in popravljalne ukrepe,

Or.en

Predlog spremembe 107
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za prvo 
primerjavo in oceno predlogov 

– določiti „evropski semester“ za 
izboljšanje skladnosti med programi
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proračunov držav članic (glavni elementi 
in predpostavke), da bi bolje ocenili 
izvajanje in prihodnjo izvršitev programov
stabilnosti in konvergenčnih programov
ter programov nacionalnih reform, pri 
čemer je treba ustrezno upoštevati 
nacionalne letne proračunske postopke in 
večletne proračunske okvire,

stabilnosti in konvergenčnimi programi ter 
programi nacionalnih reform in tistimi iz 
nacionalnih letnih in večletnih 
nacionalnih proračunskih okvirov, pri 
čemer je treba ustrezno upoštevati 
nacionalne proračunske postopke,

Or.en

Predlog spremembe 108
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za prvo 
primerjavo in oceno predlogov proračunov 
držav članic (glavni elementi in 
predpostavke), da bi bolje ocenili izvajanje 
in prihodnjo izvršitev programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform, pri čemer 
je treba ustrezno upoštevati nacionalne 
letne proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire,

– določiti „semester Unije“ za prvo 
primerjavo in oceno predlogov proračunov 
držav članic (glavni elementi in 
predpostavke), da bi bolje ocenili izvajanje 
in prihodnjo izvršitev programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform, pri čemer 
je treba ustrezno upoštevati nacionalne 
letne proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire: države članice bi 
morale svoje programe stabilnosti in 
konvergenčne programe ter programe 
nacionalnih reform Komisiji predložiti 
aprila, po ustreznem sodelovanju 
nacionalnih parlamentov in ob 
upoštevanju pravil in sklepov na ravni 
EU; Evropski parlament pa lahko določi 
sistematičen način za podpiranje javnih 
razprav in povečevanje ozaveščenosti, 
prepoznavnosti in odgovornosti teh 
postopkov ter to, kako institucije EU 
izvajajo dogovorjena pravila,

Or.en
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Predlog spremembe 109
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za prvo 
primerjavo in oceno predlogov proračunov 
držav članic (glavni elementi in 
predpostavke), da bi bolje ocenili izvajanje 
in prihodnjo izvršitev programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform, pri čemer 
je treba ustrezno upoštevati nacionalne 
letne proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire,

– določiti „semester Unije“ za prvo 
primerjavo in oceno predlogov proračunov 
držav članic (glavni elementi in 
predpostavke), da bi bolje ocenili izvajanje 
in prihodnjo izvršitev programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform, pri čemer 
je treba ustrezno upoštevati nacionalne 
letne proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire; širše smernice 
ekonomskih politik, pa tudi smernice 
zaposlovanja, ki jih je pomagal oblikovati 
Parlament, bi bilo treba uporabiti kot 
okvir za razpravo in oceno o proračunu 
držav članic evroobmočja, preden se jih 
predstavi posameznim nacionalnim 
parlamentom,

Or.en

Predlog spremembe 110
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za prvo
primerjavo in oceno predlogov proračunov 
držav članic (glavni elementi in 
predpostavke), da bi bolje ocenili izvajanje 
in prihodnjo izvršitev programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform, pri čemer 
je treba ustrezno upoštevati nacionalne 
letne proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire,

– določiti „semester Unije“ za primerjavo 
in oceno predlogov proračunov držav 
članic (glavni elementi in predpostavke), 
da bi bolje ocenili izvajanje in prihodnjo 
izvršitev programov stabilnosti in 
konvergenčnih programov ter programov 
nacionalnih reform, pri čemer je treba 
ustrezno upoštevati nacionalne letne 
proračunske postopke in večletne 
proračunske okvire, pa tudi spoštovati 
nacionalna pravila in postopke,
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Or.en

Predlog spremembe 111
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za 
obravnavanje integriranih smernic na 
nacionalni ravni in ravni Unije, kar bi 
omogočilo pravi in pravočasen prispevek 
vseh zadevnih strani,

– uporabiti „evropski semester“ za 
zagotovitev skladnosti med integriranimi
smernicami na nacionalni ravni in ravni 
Unije, pa tudi izpolnitev kvantitativnih in 
kvalitativnih ciljev, določenih v novem 
paktu o rasti in zaposlovanju,

Or.en

Predlog spremembe 112
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti „semester Unije“ za 
obravnavanje integriranih smernic na 
nacionalni ravni in ravni Unije, kar bi 
omogočilo pravi in pravočasen prispevek 
vseh zadevnih strani,

– določiti „semester Unije“ za 
obravnavanje integriranih smernic na 
nacionalni ravni in ravni Unije, kar bi 
omogočilo pravi in pravočasen prispevek 
vseh zadevnih strani, vključeno pa bi bilo 
tudi posvetovanje socialnih partnerjev na 
ravni Unije prek krepitve 
makroekonomskega socialnega dialoga,

Or.en

Predlog spremembe 113
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 7 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– v okviru evropskega semestra zagotoviti 
prostor za razširjeno razpravo o finančnih 
vprašanjih in o ekonomskih razmerah 
EU, vključno s posvetovanjem s 
socialnimi partnerji na ravni Unije, s 
čimer bi okrepili makroekonomski 
socialni dialog,

Or.en

Predlog spremembe 114
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uskladiti glavne predpostavke in kazalce, 
uporabljene pri osnovnih napovedih za 
pripravo nacionalnih programov stabilnosti 
in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform,

– zagotoviti, da so glavne predpostavke in 
kazalci, uporabljeni pri osnovnih 
napovedih za pripravo nacionalnih 
programov stabilnosti in konvergenčnih 
programov ter programov nacionalnih 
reform, pripravljeni odločno in dosledno, 
zlasti znotraj evroobmočja,

Or.en

Predlog spremembe 115
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uskladiti glavne predpostavke in kazalce, 
uporabljene pri osnovnih napovedih za 
pripravo nacionalnih programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov 
ter programov nacionalnih reform,

– dodatno uskladiti metodologije izračuna 
glavnih proračunskih agregatov, da bi 
olajšali primerjavo med državami 
članicami,

Or.en
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Predlog spremembe 116
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uskladiti glavne predpostavke in kazalce, 
uporabljene pri osnovnih napovedih za 
pripravo nacionalnih programov stabilnosti 
in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform,

– uskladiti glavne predpostavke in kazalce, 
uporabljene pri osnovnih napovedih za 
pripravo nacionalnih programov stabilnosti 
in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform. Tritirni 
pristop (kot v primeru testa izjemnih 
situacij za finančne institucije), ki bi 
zajemal negativni, osnovni in pozitivni 
makroekonomski scenarij, bi bil tudi 
previden pristop v izredno negotovem in 
medsebojno povezanem mednarodnem 
ekonomskem okolju,

Or.en

Predlog spremembe 117
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti močnejšo povezavo med 
programi stabilnosti, konvergenčnimi 
programi in programi nacionalnih reform 
ter nacionalnimi letnimi in večletnimi 
proračunskimi okviri, ob spoštovanju 
nacionalnih pravil in postopkov,

črtano

Or.en
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Predlog spremembe 118
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti močnejšo zavezo za glavne 
elemente programov stabilnosti in 
konvergenčnih programov na ravni Unije 
pred sprejetjem politik, predvidenih za te 
programe na nacionalni ravni,

– uvesti trdnejšo oceno programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov z 
vidika njihovih medsebojnih povezav z 
drugimi cilji držav članic in cilji Unije 
pred sprejetjem politik, predvidenih za te 
programe na nacionalni ravni,

Or.en

Predlog spremembe 119
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov pred uradno predstavitvijo 
programov stabilnosti in konvergenčnih 
programov ter programov nacionalnih 
reform na ravni Uniji v dogovorjenem 
roku,

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov pred uradno predstavitvijo 
programov stabilnosti in konvergenčnih 
programov ter programov nacionalnih 
reform na ravni Uniji v dogovorjenem 
roku, na primer z letno razpravo, ki bi 
potekala med nacionalnimi parlamenti s 
sodelovanjem Evropskega parlamenta, in 
sicer o integriranih smernicah ter 
proračunskih usmeritvah vsake od njih;

Or.en

Predlog spremembe 120
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 12 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov pred uradno predstavitvijo 
programov stabilnosti in konvergenčnih 
programov ter programov nacionalnih 
reform na ravni Uniji v dogovorjenem 
roku,

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov in socialnih partnerjev pred 
uradno predstavitvijo programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform na ravni 
Uniji v dogovorjenem roku,

Or.en

Predlog spremembe 121
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov pred uradno predstavitvijo 
programov stabilnosti in konvergenčnih 
programov ter programov nacionalnih 
reform na ravni Uniji v dogovorjenem 
roku,

– uvesti močno udeležbo nacionalnih 
parlamentov in socialnih partnerjev pred 
uradno predstavitvijo programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov ter 
programov nacionalnih reform na ravni 
Uniji v dogovorjenem roku,

Or.en

Predlog spremembe 122
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti bolj sistematično primerjavo 
med načrtovano fiskalno usmeritvijo, ki jo
navedejo države članice v svojih programih 
stabilnosti in konvergenčnih programih, ter 
dejanskim izidom, pri čemer je treba 
preveriti bistvena odstopanja med 
načrtovanimi in dejanskimi zneski, ter 
sprejeti nadaljnje ukrepe,

– vzpostaviti bolj sistematično primerjavo 
med načrtovano fiskalno usmeritvijo ter 
usmeritvijo glede rasti in zaposlovanja, ki 
ju navedejo države članice v svojih 
programih stabilnosti in konvergenčnih 
programih, ter dejanskim izidom, pri čemer 
je treba preveriti bistvena odstopanja med 
načrtovanimi in dejanskimi zneski, ter 
sprejeti nadaljnje ukrepe,
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Or.en

Predlog spremembe 123
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti bolj sistematično primerjavo 
med načrtovano fiskalno usmeritvijo, ki jo 
navedejo države članice v svojih programih 
stabilnosti in konvergenčnih programih, ter 
dejanskim izidom, pri čemer je treba 
preveriti bistvena odstopanja med 
načrtovanimi in dejanskimi zneski, ter 
sprejeti nadaljnje ukrepe,

– vzpostaviti bolj sistematično naknadno 
primerjavo med načrtovano fiskalno 
usmeritvijo, ki jo navedejo države članice v 
svojih programih stabilnosti in 
konvergenčnih programih, ter dejanskim 
izidom, pri čemer je treba preveriti 
bistvena odstopanja med načrtovanimi in 
dejanskimi zneski, ter sprejeti nadaljnje 
ukrepe,

Or.en

Predlog spremembe 124
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– poudarja, da je treba nadgraditi letna 
priporočila glede politik in opozorila 
Komisije v zvezi s tem, koliko države 
članice izpolnjujejo cilje strategije EU 
2020; da bi zagotovili, da bodo države 
članice izpolnjevale te cilje, je treba razviti 
sistem nagrajevanja in kazni,

Or.en

Predlog spremembe 125
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 15 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– pod okriljem Komisije vzpostaviti 
neodvisen, sistematičen in trden postopek
ocenjevanja programov stabilnosti in 
konvergenčnih programov ter programov 
nacionalnih reform, da bi dosegi 
preglednejši pristop in povečali neodvisno 
ocenjevanje,

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or.en

Predlog spremembe 126
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski in 
socialni politiki s pričakovanimi znatnimi 
učinki prelivanja, ki bi lahko negativno 
vplivale na razvoj rasti na vseevropski 
ravni ali ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

Or.de

Predlog spremembe 127
Danuta Maria Hübner

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki 
prelivanja, ki bi lahko ovirale nemoteno 

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi pomembnimi učinki 
prelivanja v skladu s pragi, ki jih določi 
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delovanje notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

Komisija, ki bi lahko ovirale nemoteno 
delovanje notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

Or.en

Predlog spremembe 128
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo ali ogrozile cilje, ki jih je 
določila EU, in sicer v strategiji 2020,

Or.en

Predlog spremembe 129
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

– določiti posebne postopke in zahtevo za 
države članice, da obvestijo druga drugo in 
Komisijo, preden sprejmejo odločitve o 
gospodarski politiki s pričakovanimi 
znatnimi učinki prelivanja, ki bi lahko 
ogrozile nemoteno delovanje notranjega 
trga ter ekonomsko in monetarno unijo,

Or.en
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Predlog spremembe 130
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
obvestijo druga drugo in Komisijo, preden 
sprejmejo odločitve o gospodarski politiki 
s pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

– določiti zahtevo za države članice, zlasti 
za tiste v evroobmočju, da obvestijo druga 
drugo in Komisijo o gospodarski politiki s 
pričakovanimi znatnimi učinki prelivanja, 
ki bi lahko ovirale nemoteno delovanje 
notranjega trga ter ekonomsko in 
monetarno unijo,

Or.en

Predlog spremembe 131
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
zagotovijo dodatne informacije, če se 
pojavi velika zaskrbljenost, da bodo 
izvedene politike ogrozile pravilno 
delovanje notranjega trga ali ekonomsko in 
monetarno unijo,

– določiti zahtevo za države članice, da 
zagotovijo dodatne informacije, če se 
pojavi velika zaskrbljenost, da bodo 
izvedene politike ogrozile razvoj rasti na 
vseevropski ravni ali pravilno delovanje 
notranjega trga ali ekonomsko in 
monetarno unijo,

Or.de

Predlog spremembe 132
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– določiti zahtevo za države članice, da 
zagotovijo dodatne informacije, če se 

– določiti zahtevo za države članice, da 
zagotovijo dodatne informacije, če se 



AM\830333SL.doc 59/113 PE448.796v01-00

SL

pojavi velika zaskrbljenost, da bodo 
izvedene politike ogrozile pravilno 
delovanje notranjega trga ali ekonomsko in 
monetarno unijo,

pojavi velika zaskrbljenost, da bodo 
izvedene politike ogrozile pravilno 
delovanje notranjega trga ali ekonomsko in 
monetarno unijo ali cilje, ki jih je določila 
EU, in sicer v strategiji 2020,

Or.en

Predlog spremembe 133
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 1 – odstavek 1 – alinea 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– upoštevati oceno evropskega organa za 
sistemska tveganja v večstranskem 
nadzornem okviru, zlasti glede finančne 
stabilnosti, testov izrednih situacij, možnih 
učinkov prelivanja navzven ali navznoter 
ter kopičenja čezmernega zasebnega 
dolga.

– upoštevati oceno evropskega organa za 
sistemska tveganja v večstranskem 
nadzornem okviru, zlasti glede finančne 
stabilnosti.

Or.en

Predlog spremembe 134
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 2: Krepitev pravil pakta 
stabilnosti in rasti

 Priporočilo št. 3: Krepitev pravil pakta 
stabilnosti in rasti

Or.en

Predlog spremembe 135
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – uvodni del 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti ter 
vključevati ekonomsko in politično bolj 
smiselne sankcije, pri tem pa upoštevati 
strukturo proračuna in naravo nacionalnih 
javnih izdatkov, potrebnih za strukturne 
reforme, ki krepijo rast:

 Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti ter 
vključevati ekonomsko in politično bolj 
smiselne sankcije, pri tem pa upoštevati 
strukturo proračuna, poslovni cikel ter s 
tem potrebo po prostoru za politiko za 
izvajanje proticikličnih proračunskih 
ukrepov, pa tudi naravo nacionalnih javnih 
izdatkov, potrebnih za strukturne reforme, 
ki krepijo rast. Vse države članice bi si 
morale prizadevati za doseganje 
napredka, tiste z večjim zaostankom pa bi 
morale na splošno več prispevati k 
izpolnjevanju ciljev glede stanja dolga in 
primanjkljaja.

Or.en

Predlog spremembe 136
Udo Bullmann

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti ter 
vključevati ekonomsko in politično bolj 
smiselne sankcije, pri tem pa upoštevati 
strukturo proračuna in naravo nacionalnih 
javnih izdatkov, potrebnih za strukturne 
reforme, ki krepijo rast:

 Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti ter 
vključevati ekonomsko in politično bolj 
smiselne sankcije, pri tem pa upoštevati 
strukturo proračuna in naravo nacionalnih 
javnih izdatkov, potrebnih za jasno 
predstavo o gospodarskopolitičnih ciljih 
in pametne strategije za rast:

Or.de
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Predlog spremembe 137
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti ter 
vključevati ekonomsko in politično bolj 
smiselne sankcije, pri tem pa upoštevati 
strukturo proračuna in naravo nacionalnih 
javnih izdatkov, potrebnih za strukturne 
reforme, ki krepijo rast:

Zakonodajni akt, ki bo sprejet (med 
drugim na podlagi člena 126 PDEU), bi 
moral biti namenjen krepitvi preventivnih 
ukrepov pakta stabilnosti in rasti, opredeliti 
pobude ter vključevati ekonomsko in 
politično bolj smiselne sankcije, pri tem pa 
upoštevati strukturo proračuna in naravo 
nacionalnih javnih izdatkov, potrebnih za 
strukturne reforme, ki krepijo rast:

Or.en

Predlog spremembe 138
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ki bi bil javni dolg pod 60 %,

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopek EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja (skupaj s testi izrednih 
situacij glede trajnosti), bi sprožili za vse 
države članice, v katerih raven javnega 
dolga presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. Postopka EDP/EDSP bi 
„mirovala“, dokler država izpolnjuje svoj 
srednjeročni fiskalni cilj (MTFO), in bi 
bila odpravljena, ki bi bil javni dolg pod 
60 %; okrepljena prizadevanja bi morala 
biti sorazmerna z osnovnim fiskalnim 
položajem ter bi morala dajati prednost 
omejitvam izdatkov.
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Or.en

Predlog spremembe 139
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ki bi bil javni dolg pod 60 %,

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag BDP in ne upada 
v ustreznem in enakomernem tempu. EDP 
bi „miroval“, dokler država izpolnjuje svoj 
srednjeročni fiskalni cilj (MTFO), in bi bil 
odpravljen, ki bi bil javni dolg pod 60 % 
BDP,

Or.de

Predlog spremembe 140
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag BDP in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
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fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ki bi bil javni dolg pod 60 %,

fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ki bi bil javni dolg pod 60 % pragom,

Or.en

Predlog spremembe 141
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga.
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ki bi bil javni dolg pod 60 %,

– pojasniti in povečati preglednost 
postopka v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopka za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP), pri tem pa okrepiti pomen, 
pripisan dolgu in medsebojni povezavi 
med dolgom in primanjkljajem ter 
njunemu dinamičnemu razvoju.

Or.en

Predlog spremembe 142
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Evropska komisija bi se morala 
posvetovati z evropskimi in zadevnimi 
nacionalnimi socialnimi partnerji pred 
izdajo svojih končnih sklepov o postopku 
v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem/postopkom za nadziranje 
čezmernega primanjkljaja ter upoštevati 
njihovo mnenje.
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Or.en

Predlog spremembe 143
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izraziteje upoštevati raven in dinamiko 
zadolževanja (ocena vzdržnosti javnih 
financ) pri hitrosti konvergence na poti do 
vključitve srednjeročnega fiskalnega cilja, 
specifičnega za državo članico, v programe 
stabilnosti in konvergenčne programe,

izraziteje upoštevati profil dolga (vključno 
z zapadlostjo) ter raven in dinamiko 
zadolževanja (ocena vzdržnosti javnih 
financ) pri hitrosti konvergence na poti do 
vključitve srednjeročnega fiskalnega cilja, 
specifičnega za državo članico, v programe 
stabilnosti in konvergenčne programe,

Or.en

Predlog spremembe 144
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih 
partnerstev,

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so 
pokojninske obveznosti in državna jamstva 
(najsi gre med drugim za glavnico, obresti 
ali dohodkovne tokove) pri naložbah 
javno-zasebnih partnerstev,

Or.en

Predlog spremembe 145
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih 
partnerstev,

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih 
partnerstev, ter stroškov, ki jih te vrste 
naložb skozi leta prinašajo za državni 
proračun,

Or.en

Predlog spremembe 146
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih 
partnerstev,

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike 
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih
partnerstev, ter boljše nadziranje 
medsebojnih vplivov med dolgom, 
primanjkljajem in rastjo,

Or.en

Predlog spremembe 147
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje dinamike
zadolževanja, vključno z implicitnimi in 
pogojnimi obveznostmi, kot so državna 
jamstva pri naložbah javno-zasebnih 

– vzpostaviti jasen in usklajen okvir za 
merjenje in spremljanje zadolževanja, pa 
tudi dinamike presežka, vključno z 
implicitnimi in pogojnimi obveznostmi, kot 
so državna jamstva pri naložbah javno-
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partnerstev, zasebnih partnerstev,

Or.en

Predlog spremembe 148
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti časovni okvir, specifičen za 
posamezno državo, za postopek fiskalne 
konsolidacije, ki bo potekala pred letom 
2015, da bi uravnali vse ravni javnega 
dolga z zahtevami, določenimi v paktu 
stabilnosti in rasti,

Or.en

Predlog spremembe 149
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno,

– vzpostaviti mehanizme za spremljanje in 
druge odvračilne mehanizme, vključno z 
javnimi opozorili za države članice, ki niso 
dosegle svojega srednjeročnega fiskalnega 
cilja ali se mu ne približujejo tako hitro, 
kot je bilo dogovorjeno,

Or.en

Predlog spremembe 150
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno,

– vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno, pri 
čemer se je treba izogniti preveč
poenostavljenemu in posplošenemu 
pristopu ter popolnoma upoštevati 
posebnosti vseh držav članic,

Or.en

Predlog spremembe 151
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno,

– vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno, pa tudi 
spodbude za države, ki so svoj 
srednjeročni fiskalni cilj dosegle hitreje, 
kot je bilo pričakovano,

Or.en

Predlog spremembe 152
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– poziva Evropski svet in Evropsko 
komisijo, naj vzpostavita pristop 
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nagrajevanja in kazni ter v skladu s 
členom 136 Pogodbe uporabita 
mehanizme preverjanja skladnosti, npr. 
gospodarske spodbude, pa tudi sankcije, 
katerih namen je podpreti okrepljeno 
upravljanje Unije in še zlasti okrepljeno 
upravljanje strategije EU 2020,

Or.en

Predlog spremembe 153
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zahteva ureditev začasne samodejne 
ustavitve izplačil iz strukturnih in 
kohezijskih skladov EU (vključno z 
regionalnim razvojem) za države članice, 
ki so večkrat kršile evropska merila 
stabilnosti,

Or.en

Predlog spremembe 154
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 4 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zahteva začasni odvzem pravice 
glasovanja v svetovalnih organih EU za 
države članice, ki so večkrat kršile 
evropska merila stabilnosti,

Or.en
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Predlog spremembe 155
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti najmanjša pravila in smernice 
za nacionalne proračunske postopke (tj. 
letni in večletni finančni okviri), da bi 
izpolnili obveznosti iz člena 3 protokola 
(št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem. Ti nacionalni okviri bi 
morali vključevati dovolj informacij tako o 
strani izdatkov kot o strani prihodkov pri 
načrtovanih proračunskih dejanjih, da bi 
omogočili razumno razpravo in natančen 
pregled proračunskih načrtov na nacionalni 
ravni in na ravni Unije,

– vzpostaviti najmanjša pravila in smernice 
za nacionalne proračunske postopke (tj. 
letni in večletni finančni okviri), da bi 
izpolnili obveznosti iz člena 3 protokola 
(št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem. Ti nacionalni okviri bi 
morali vključevati dovolj informacij tako o 
strani izdatkov kot o strani prihodkov pri 
načrtovanih proračunskih dejanjih, da bi 
omogočili razumno razpravo in natančen 
pregled proračunskih načrtov na nacionalni 
ravni in na ravni Unije; potrebno je 
nadaljnje delo pri primerljivosti 
nacionalnih proračunov, kar zadeva 
njihove kategorije odhodkov in politične 
prednostne naloge, ki jih odražajo,

Or.en

Predlog spremembe 156
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti najmanjša pravila in smernice 
za nacionalne proračunske postopke (tj. 
letni in večletni finančni okviri), da bi 
izpolnili obveznosti iz člena 3 protokola 
(št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem. Ti nacionalni okviri bi 
morali vključevati dovolj informacij tako o 
strani izdatkov kot o strani prihodkov pri 
načrtovanih proračunskih dejanjih, da bi 
omogočili razumno razpravo in natančen
pregled proračunskih načrtov na nacionalni 
ravni in na ravni Unije,

– vzpostaviti najmanjša pravila in smernice 
za nacionalne proračunske postopke (tj. 
letni in večletni finančni okviri) ter 
institucije, da bi izpolnili obveznosti iz 
člena 3 protokola (št. 12) o postopku v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem. Ti 
nacionalni okviri bi morali vključevati 
dovolj informacij tako o strani izdatkov kot 
o strani prihodkov pri načrtovanih 
proračunskih dejanjih, da bi omogočili 
razumno razpravo in natančen pregled 
proračunskih načrtov na nacionalni ravni in 
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na ravni Unije,

Or.en

Predlog spremembe 157
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozvati države članice, naj v nacionalno 
pravo uvedejo pravno zavezujoče predpise 
v zvezi z ravnijo javnega dolga ali 
primanjkljaja, da bi zagotovili srednje- in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ,

Or.en

Predlog spremembe 158
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozvati Komisijo, naj zagotovi, da države 
članice, ki stalno kršijo pakt stabilnosti in 
rasti, strukturnih skladov EU ne bodo 
uporabile  za mašenje lukenj v svojih 
proračunih,

Or.en

Predlog spremembe 159
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in črtano
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preprečevalne spodbude, o katerih se bo 
Komisija odločala neodvisno od Sveta, ali 
napol samodejne kazni, da bi olajšali 
ukrepe zgodnjega opozarjanja in jih 
progresivno uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 160
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
mehanizme, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 161
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali bolj 
samodejne kazni (npr. poimensko 
navajanje in izpostavljanje kršiteljev, 
odvzem glasovalne pravice, zmanjšanje 
subvencij iz strukturnih skladov in 
finančne sankcije), da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

Or.en
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Predlog spremembe 162
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni za prekomerno zadolžene 
države članice ali za neizpolnjevanje 
srednjeročnih proračunskih ciljev za 
proračunski saldo, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 163
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, ki so pravične in enake 
za vse države članice, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 164
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– raziskati smotrnost in izvedljivost 
vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 165
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne preprečevalne kazni, da bi 
olajšali ukrepe zgodnjega opozarjanja in jih 
progresivno uporabljali,

Or.en

Predlog spremembe 166
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali kazni, da 
bi olajšali ukrepe zgodnjega opozarjanja in 
jih progresivno uporabljali,

Or.de
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Predlog spremembe 167
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali,

– uvesti vnaprej določene in preprečevalne 
spodbude, o katerih se bo Komisija 
odločala neodvisno od Sveta, ali napol 
samodejne kazni, da bi olajšali ukrepe 
zgodnjega opozarjanja in jih progresivno 
uporabljali, ter kazni, ki bodo vključevale 
mehanizme, kot je mehanizem za sprožitev 
prilagoditve uteži tveganja za državni dolg 
ali druge vrste sredstev pod vodstvom 
Evropske centralne banke in Evropskega 
organa za sistemska tveganja, ali 
izključitev iz skupnega izdajanja obveznic,

Or.en

Predlog spremembe 168
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti in izvajati tak mehanizem kazni 
za države članice evroobmočja kot del 
novega večstranskega nadzornega okvira 
in novih instrumentov pakta stabilnosti in 
rasti, zlasti okrepljeno vlogo 
srednjeročnega fiskalnega cilja,

črtano

Or.en
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Predlog spremembe 169
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti in izvajati tak mehanizem kazni za 
države članice evroobmočja kot del novega 
večstranskega nadzornega okvira in novih 
instrumentov pakta stabilnosti in rasti, 
zlasti okrepljeno vlogo srednjeročnega 
fiskalnega cilja,

– uvesti in izvajati take mehanizme za 
države članice evroobmočja kot del novega 
večstranskega nadzornega okvira in novih 
instrumentov pakta stabilnosti in rasti, 
zlasti okrepljeno vlogo srednjeročnega 
fiskalnega cilja, ob tem pa upoštevati zelo 
tesne medsebojne povezave med 
gospodarstvi v evroobmočju in zunaj 
njega,

Or.en

Predlog spremembe 170
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti in izvajati tak mehanizem kazni za 
države članice evroobmočja kot del novega 
večstranskega nadzornega okvira in novih 
instrumentov pakta stabilnosti in rasti, 
zlasti okrepljeno vlogo srednjeročnega 
fiskalnega cilja,

– uvesti in izvajati tak mehanizem kazni in 
pobud (nagrade in kazni) za države 
članice evroobmočja kot del novega 
večstranskega nadzornega okvira in novih 
instrumentov pakta stabilnosti in rasti, 
zlasti okrepljeno vlogo srednjeročnega 
fiskalnega cilja,

Or.en

Predlog spremembe 171
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 8 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti mehanizem vnaprej določenih 
kazni v štirih zaporednih korakih:
1. poimenska navedba in izpostavitev 
kršiteljev
2. začasna izguba glasovalnih pravic
3. začasna zamrznitev sredstev EU 
(strukturni in kohezijski skladi ter 
sredstva Skupne kmetijske politike)
4. trajna izguba sredstev EU in/ali 
finančne sankcije,

Or.en

Predlog spremembe 172
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti potrebne spremembe v notranjem 
postopku odločanja Komisije, da bi 
zagotovili učinkovito in hitro izvedbo teh 
napol samodejnih preventivnih kazni.

črtano

Or.en

Predlog spremembe 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti potrebne spremembe v notranjem 
postopku odločanja Komisije, da bi 
zagotovili učinkovito in hitro izvedbo teh 
napol samodejnih preventivnih kazni.

– uvesti potrebne spremembe v notranjem 
postopku odločanja Komisije, da bi 
zagotovili učinkovito in hitro izvedbo teh 
napol samodejnih preventivnih kazni in 
pobud.
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Or.en

Predlog spremembe 174
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti potrebne spremembe v notranjem 
postopku odločanja Komisije, da bi 
zagotovili učinkovito in hitro izvedbo teh 
napol samodejnih preventivnih kazni.

– uvesti potrebne spremembe v notranjem 
postopku odločanja Komisije, da bi 
zagotovili učinkovito in hitro izvedbo teh 
napol samodejnih preventivnih opozoril.

Or.en

Predlog spremembe 175
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– Evropska komisija se bo pred izdajo 
svojih končnih sklepov o postopku v zvezi 
s čezmernim primanjkljajem/postopkom 
za nadziranje čezmernega primanjkljaja 
posvetovala z evropskimi in zadevnimi 
nacionalnimi socialnimi partnerji ter 
upoštevala njihovo mnenje.

Or.en

Predlog spremembe 176
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

–  odločitev o tem, ali države članice 
izpolnjujejo pakt stabilnosti in rasti, mora 
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Komisija sprejeti bolj neodvisno od Sveta, 
zato da se bodo načela tega pakta v celoti 
spoštovala; meni, da je gospodarsko 
upravljanje mogoče okrepiti z dosledno 
uporabo določb iz Lizbonske pogodbe;

Or.en

Predlog spremembe 177
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 2 – odstavek 1 – alinea 9 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– o letnih priporočilih glede politike mora 
pred razpravami v Evropskem svetu 
razpravljati Evropski parlament;

Or.en

Predlog spremembe 178
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 3: Krepitev gospodarskega 
upravljanja evroskupine v evroobmočju

 Priporočilo št. 3: krepitev gospodarskega 
upravljanja evroskupine v evroobmočju in 
Evropski uniji kot celoti

Or.en

Predlog spremembe 179
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 3: Krepitev gospodarskega  Priporočilo št. 2: Krepitev gospodarskega 
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upravljanja evroskupine v evroobmočju upravljanja evroskupine v evroobmočju

Or.en

Predlog spremembe 180
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Glede na to, da so države v evroobmočju v 
drugačnem položaju od ostalih držav 
članic, saj nimajo na voljo mehanizma 
deviznih tečajev, če je treba prilagoditi 
relativne cene, in glede na to, da delijo 
odgovornost delovanja evropske 
monetarne unije kot celote, morajo nova 
pravila, ki temeljijo na drugih priporočilih
v tej resoluciji in členu 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter Protokolu (št. 
14) o evroskupini, imeti naslednje cilje:

 Glede na posebne značilnosti držav v 
evroobmočju morajo priporočila v tej 
resoluciji in členu 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter Protokolu (št. 
14) o evroskupini, imeti naslednje cilje:

Or.en

Predlog spremembe 181
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic,

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
gospodarske rasti, ravni brezposelnosti, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic,

Or.en
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Predlog spremembe 182
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Glede na to, da so države v evroobmočju v 
drugačnem položaju od ostalih držav 
članic, saj nimajo na voljo mehanizma 
deviznih tečajev, če je treba prilagoditi 
relativne cene, in glede na to, da delijo 
odgovornost delovanja evropske monetarne 
unije kot celote, morajo nova pravila, ki 
temeljijo na drugih priporočilih v tej 
resoluciji in členu 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter Protokolu (št. 
14) o evroskupini, imeti naslednje cilje:

 Glede na to, da je pomembno, da vse 
države članice Evropske unije sodelujejo 
pri doseganju ekonomske konvergence, pa 
tudi ob priznavanju, da so države v 
evroobmočju v drugačnem položaju od 
ostalih držav članic, saj nimajo na voljo 
mehanizma deviznih tečajev, če je treba 
prilagoditi relativne cene, in glede na to, da 
delijo odgovornost delovanja evropske 
monetarne unije kot celote, morajo nova 
pravila, ki temeljijo na drugih priporočilih 
v tej resoluciji in členu 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter Protokolu (št. 
14) o evroskupini, imeti naslednje cilje:

Or.en

Predlog spremembe 183
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic,

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja cilja, 
določenega v Protokolu št. 14, vključno s 
natančno oceno razlik med državami 
članicami in njihovimi vzroki,

Or.en

Predlog spremembe 184

Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic,

– vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic; z 
namenom, da se določijo razlikujoče 
preglednice stanja za države članice 
evroobmočja, vključno s posebnimi 
opozorilnimi pragi, zlasti kar zadeva 
analizo gibanja realnih efektivnih 
menjalnih tečajev, pa tudi specifične 
mehanizme uveljavljanja (kazni in 
spodbude), katerih namen je obravnavati 
prekomerna makroekonomska 
neravnovesja,

Or.en

Predlog spremembe 185
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea -1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti zakonit okvir za povečanje 
usklajenosti med vsemi državami 
članicami EU, da bi spremljali in 
spodbudili ekonomsko konvergenco in 
razpravljali o morebitnih 
makroekonomskih neravnovesjih v Uniji,

Or.en

Predlog spremembe 186
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozvati Komisijo, naj preuči izvedljivost 
prihodnje uporabe zakonov o 
nesolventnosti za države; zlasti v zvezi s 
tistimi prizadetimi državami, ki si ne 
prizadevajo dovolj za reforme,

Or.en

Predlog spremembe 187
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– povečati pomen letnih poročil o nadzoru 
evroobmočja, ki temeljijo na četrtletnih 
tematskih poročilih več držav in ki se 
osredotočajo zlasti na morebitni učinek 
prelivanja zaradi globalnega ekonomskega 
razvoja in politik ter okoliščin, ki še 
posebej vplivajo na nekatere države članice 
v evroobmočju,

– povečati pomen letnih poročil o nadzoru 
evroobmočja, ki temeljijo na četrtletnih 
tematskih poročilih več držav in ki se 
osredotočajo na eni strani na morebitni 
učinek prelivanja zaradi globalnega 
ekonomskega razvoja in politik ter 
okoliščin, ki še posebej vplivajo na 
nekatere države članice v evroobmočju in 
na drugi strani na vpliv, ki ga utegnejo 
imeti gospodarske odločitve, ki jih sprejme 
evroskupina, na vso Evropsko unijo,

Or.en

Predlog spremembe 188
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– povečati pomen letnih poročil o nadzoru 
evroobmočja, ki temeljijo na četrtletnih
tematskih poročilih več držav in ki se 
osredotočajo zlasti na morebitni učinek 
prelivanja zaradi globalnega ekonomskega 

– povečati pomen letnih poročil o nadzoru 
evroobmočja, ki temeljijo na četrtletnih 
tematskih poročilih več držav in ki se 
osredotočajo zlasti na morebitni učinek 
prelivanja zaradi globalnega ekonomskega 
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razvoja in politik ter okoliščin, ki še 
posebej vplivajo na nekatere države članice 
v evroobmočju,

razvoja in politik ter okoliščin, ki še 
posebej vplivajo na nekatere države članice 
v evroobmočju; v tem okviru jasno 
določiti makroekonomske politike, ki bi 
lahko ustvarile pozitivne učinke 
prelivanja, ki bi nekaterim državam 
članicam EU pomagali zmanjšati velike 
primanjkljaje tekočega računa, saj so 
ravni mednarodne trgovine v EU in v 
evroobmočju visoke in močno soodvisne,

Or.en

Predlog spremembe 189
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

črtano

Or.en

Predlog spremembe 190
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

črtano

Or.fr

Predlog spremembe 191
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

črtano

Or.en

Predlog spremembe 192
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

– okrepiti upravno podporo za sekretariat 
in kabinet predsednika evroskupine,

Or.en

Predlog spremembe 193
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

– ustvariti močan sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine,

Or.en

Predlog spremembe 194
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– podeliti podpredsednikom Komisije 
nalogo, da zagotovijo, da je gospodarska 
dejavnost EU skladna, pri čemer 
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nadzorujejo, kako Komisija izvaja svoje 
ekonomske in monetarne odgovornosti ter 
odgovornosti, povezane s finančnim 
trgom, ter usklajujejo druge vidike 
gospodarske dejavnosti Unije;
podpredsednik ali podpredsednica bi 
morala sodelovati pri delu Evropskega 
sveta, predsedovati Svetu Ecofin in 
Evroskupini ter zastopati EU v zadevnih 
mednarodnih organih; moral(-a) bi dobiti 
tudi pristojnost upravljanja direktorata za 
gospodarske in finančne zadeve ter 
finančnih služb generalnega direktorata 
za notranji trg,

Or.en

Predlog spremembe 195
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– povečati preglednost in odgovornost 
sprejemanja odločitev evroskupine, in sicer 
z vzpostavitvijo rednega dialoga s 
predsednikom evroskupine v pristojnem 
odboru v Parlamentu, ter s hitro objavo 
odločitev evroskupine na njeni spletni 
strani.

– povečati preglednost in odgovornost 
sprejemanja odločitev evroskupine, in sicer 
z vzpostavitvijo rednega dialoga s 
predsednikom evroskupine v nacionalnih 
parlamentih in pristojnih odborih v 
Evropskem parlamentu, ter s hitro objavo 
odločitev evroskupine na njeni spletni 
strani.

Or.de

Predlog spremembe 196
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 3 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– povečati preglednost in odgovornost 
sprejemanja odločitev evroskupine, in sicer 

– povečati preglednost in odgovornost 
sprejemanja odločitev evroskupine, in sicer 
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z vzpostavitvijo rednega dialoga s 
predsednikom evroskupine v pristojnem 
odboru v Parlamentu, ter s hitro objavo 
odločitev evroskupine na njeni spletni 
strani.

z vzpostavitvijo rednega dialoga s 
predsednikom evroskupine v pristojnem 
odboru v Parlamentu, ter s hitro objavo 
odločitev evroskupine na njeni spletni 
strani; zagotoviti, da imajo članice EU, ki 
niso članice evroobmočja, vsaj tiste, ki 
imajo obveznost sprejetja skupne valute, 
dostop do razprave v evroskupini.

Or.en

Predlog spremembe 197
David Casa

Predlog resolucije
Priloga 1– naslov 4 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju za 
preprečevanje prekomernega zadolževanja 
in za reševanje sporov Študijo ocene 
učinka in izvedljivosti je treba začeti 
izvajati pred sprejetjem vsakega 
zakonodajnega akta (na podlagi člena 352 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ali 
kateri koli drugi ustrezni pravni podlagi), 
katerega cilj je:

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju za 
preprečevanje prekomernega zadolževanja 
in za skrajno silo.

Študijo ocene učinka in izvedljivosti je 
treba začeti izvajati pred sprejetjem 
vsakega zakonodajnega akta (na podlagi 
členov 122, 125, 329 (okrepljeno 
sodelovanje) in 352 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ali kateri koli drugi ustrezni 
pravni podlagi), katerega cilj je:

Or.en

Predlog spremembe 198
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – uvodni del 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju za 
preprečevanje prekomernega zadolževanja 
in za reševanje sporov. Študijo ocene 
učinka in izvedljivosti je treba začeti 
izvajati pred sprejetjem vsakega 
zakonodajnega akta (na podlagi člena 352 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ali 
kateri koli drugi ustrezni pravni podlagi), 
katerega cilj je:

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju za 
preprečevanje prekomernega zadolževanja.
Študijo ocene učinka in izvedljivosti je 
treba začeti izvajati pred sprejetjem 
vsakega zakonodajnega akta (na podlagi 
člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ali kateri koli drugi ustrezni pravni 
podlagi), katerega cilj je:

Or.en

Predlog spremembe 199
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju za 
preprečevanje prekomernega zadolževanja 
in za reševanje sporov Študijo ocene 
učinka in izvedljivosti je treba začeti 
izvajati pred sprejetjem vsakega 
zakonodajnega akta (na podlagi člena 352 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ali 
kateri koli drugi ustrezni pravni podlagi), 
katerega cilj je:

 Priporočilo št. 4: Vzpostaviti močen in 
zanesljiv mehanizem v evroobmočju. Po 
študiji izvedljivosti Komisija na podlagi 
člena 352 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ali kateri koli drugi ustrezni pravni 
podlagi:

Or.en

Predlog spremembe 200
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ – v enem letu vzpostaviti trajni Evropski 
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(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil,
spremljanju, pravil o porazdelitvi 
bremena, virih in pooblastilih, da se 
olajša najemanje in dajanje posojil v 
izjemnih okoliščinah ter da se po potrebi 
olajša pravilno reševanje, pri čemer se 
prepreči širjenje in omeji nesolventnost 
javnega dolga.

monetarni sklad kot mehanizem za 
izposojanje in posojanje v skrajni sili na 
podlagi obstoječih izkušenj (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil in 
spremljanju,

Or.en

Predlog spremembe 201
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot 
mehanizem v skrajni sili za primere, v 
katerih tržno financiranje ni več na voljo, 
na podlagi obstoječih mehanizmov 
(Evropski instrument za finančno 
stabilnost, Evropski mehanizem za 
finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument za plačilne bilance) z jasnimi 
pravili o postopku sprejemanja odločitev, 
financiranju, pogojih posojil, spremljanju, 
pravil o porazdelitvi bremena, virih in 
pooblastilih, da se olajša najemanje in 
dajanje posojil v izjemnih okoliščinah ter 
da se po potrebi olajša pravilno reševanje, 
pri čemer se prepreči širjenje in omeji 
nesolventnost javnega dolga.

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
kot mehanizem v skrajni sili za primere, v 
katerih tržno financiranje ni več na voljo 
državi članici, na podlagi obstoječih 
mehanizmov (Evropski instrument za 
finančno stabilnost, Evropski mehanizem 
za finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument pomoči za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih jamstva 
posojil, spremljanju, pravil o porazdelitvi 
bremena, virih in pooblastilih, da se olajša 
najemanje in dajanje posojil v izjemnih 
okoliščinah ter da se po potrebi olajša 
pravilno reševanje, pri čemer se prepreči 
širjenje in omeji nesolventnost javnega 
dolga; takšen mehanizem ne sme 
omejevati pristojnosti proračunskega 
organa, da določi proračun EU na 
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ustrezni ravni.

Or.en

Predlog spremembe 202
David Casa

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot nadzornika 
razvoja na področju javnega dolga in kot
mehanizem v skrajni sili za primere, v 
katerih tržno financiranje ni več na voljo; 
temeljil bo na obstoječih mehanizmih 
(Evropski instrument za finančno 
stabilnost, Evropski mehanizem za 
finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument za plačilne bilance) in obsegal 
jasna pravila, med drugim o naslednjih 
vidikih:

– o postopku sprejemanja odločitev in 
financiranju,
– o pogojih izrednih posojil,

– o spremljanju,
– o virih in pooblastilih,
– o pravilnem reševanju javnega dolga, da 
se prepreči širjenje, kot so usklajeni pravni 
vzorci za pogoje za prestrukturiranje in/ali 
povračilo javnega dolga.

Or.en
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Predlog spremembe 203
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga. 
Mehanizem mora preprečiti moralno 
tveganje in biti skladen z načeli in 
posledicami državne pomoči.

Or.en

Predlog spremembe 204
Corien Wortmann-Kool

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 

– preučiti prednosti in slabosti trajnega 
mehanizma ali organa (Evropski 
monetarni sklad), ki bo dopolnjeval pakt 
stabilnosti in rasti, vključno s potrebo po 
spremembi Pogodbe, kot mehanizem v 
skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
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odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

Or.en

Predlog spremembe 205
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za države članice, ki 
prestajajo hude gospodarske težave, 
primere, v katerih tržno financiranje ni več 
na voljo, na podlagi obstoječih 
mehanizmov (Evropski instrument za 
finančno stabilnost, Evropski mehanizem 
za finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument za plačilne bilance) z jasnimi 
pravili o postopku sprejemanja odločitev, 
financiranju, pogojih posojil, spremljanju, 
pravil o porazdelitvi bremena, virih in 
pooblastilih, da se olajša najemanje in 
dajanje posojil v izjemnih okoliščinah ter 
da se po potrebi olajša pravilno reševanje, 
pri čemer se prepreči širjenje in omeji 
nesolventnost javnega dolga.

Or.en
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Predlog spremembe 206
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje, pri čemer se prepreči širjenje in 
omeji nesolventnost javnega dolga.

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot mehanizem 
v skrajni sili za primere, v katerih tržno 
financiranje ni več na voljo, na podlagi 
obstoječih mehanizmov (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo in 
Evropski instrument za plačilne bilance) z 
jasnimi pravili o postopku sprejemanja 
odločitev, financiranju, pogojih posojil, 
spremljanju, pravil o porazdelitvi bremena, 
virih in pooblastilih, da se olajša najemanje 
in dajanje posojil v izjemnih okoliščinah 
ter da se po potrebi olajša pravilno 
reševanje (npr. prestrukturiranje dolga), 
pri čemer se prepreči širjenje in omeji 
nesolventnost javnega dolga.

Or.en

Predlog spremembe 207
Sari Essayah

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti trajni mehanizem ali organ 
(Evropski monetarni sklad) kot 
mehanizem v skrajni sili za primere, v 
katerih tržno financiranje ni več na voljo, 
na podlagi obstoječih mehanizmov 
(Evropski instrument za finančno 
stabilnost, Evropski mehanizem za 
finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument za plačilne bilance) z jasnimi 
pravili o postopku sprejemanja odločitev, 
financiranju, pogojih posojil, spremljanju, 

– vzpostaviti trajni mehanizem kot 
mehanizem v skrajni sili za primere, v 
katerih tržno financiranje ni več na voljo, 
na podlagi obstoječih mehanizmov 
(Evropski instrument za finančno 
stabilnost, Evropski mehanizem za 
finančno stabilizacijo in Evropski 
instrument za plačilne bilance) z jasnimi 
pravili o postopku sprejemanja odločitev, 
financiranju, pogojih posojil, spremljanju, 
pravil o porazdelitvi bremena, virih in 
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pravil o porazdelitvi bremena, virih in 
pooblastilih, da se olajša najemanje in 
dajanje posojil v izjemnih okoliščinah ter 
da se po potrebi olajša pravilno reševanje, 
pri čemer se prepreči širjenje in omeji 
nesolventnost javnega dolga.

pooblastilih, da se olajša najemanje in 
dajanje posojil v izjemnih okoliščinah ter 
da se po potrebi olajša pravilno reševanje, 
pri čemer se prepreči širjenje in omeji 
nesolventnost javnega dolga.

Or.en

Predlog spremembe 208
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 4 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– preučiti možnosti držav članic, ki niso v 
evroobmočju, da se pridružijo evropskemu 
stabilizacijskemu mehanizmu na podlagi 
obravnave vsakega primera posebej in po 
izpolnitvi določenih pogojev.

Or.en

Predlog spremembe 209
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Priporočilo št. 5: Revizija proračunskih,
finančnih in fiskalnih instrumentov EU:

 Priporočilo št. 5: Revizija proračunskih in
finančnih instrumentov ter instrumentov 
davčne politike EU:

Or.en

Predlog spremembe 210
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – uvodni del 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akti/študija izvedljivosti, ki 
ju je treba še sprejeti, imata za cilj:

 Zakonodajni akti/študija izvedljivosti, ki 
ju je treba sprejeti v dvanajstih mesecih, 
imata za cilj:

Or.en

Predlog spremembe 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– predložiti zakonodajni predlog za 
izvajanje evroobveznice za pomembne 
evropske projekte in izdelati celostno
oceno izvedljivosti (različne možnosti, 
tveganje in prednosti) v osmih mesecih od 
vzpostavitve sistema za izdajo 
evroobveznic za financiranje javnega 
dolga v skladu s sprejetimi skupnimi 
načrti za ponovno makroekonomsko 
uravnoteženje, hkrati pa se izogniti 
moralnemu tveganju, poglobiti trg in 
ustvariti pozitivne zunanje dejavnike s 
povečanjem likvidnosti,

Or.en

Predlog spremembe 212
Sharon Bowles

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic, opozoriti pa na vlogo 
obrestnih mer in tehtanje tveganosti kot 
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nadzorni mehanizem za previdnost na 
področju davkov, ki bi lahko zahtevala 
količinske ali druge omejitve izdajanja 
obveznic,

Or.en

Predlog spremembe 213
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
evropskih obveznic, ki bi lahko kot 
skupno jamstvo znatno zmanjšal obrestne 
mere za posojila za države članice, ter 
pomagati varovati evroobmočje pred 
prihodnjimi špekulativnimi napadi,

Or.en

Predlog spremembe 214
Wolf Klinz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema, v katerem lahko 
države članice sodelujejo pri izdaji  
navadnih vladnih obveznic, če izpolnjujejo 
vnaprej določena specifična merila,

Or.en
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Predlog spremembe 215
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– v enem letu izdelati oceno izvedljivosti 
(narava, tveganje in prednosti), da bi 
vzpostavili sistem za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

Or.en

Predlog spremembe 216
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– uvesti dolgoročni sistem za izdajo 
navadnih vladnih obveznic,

Or.de

Predlog spremembe 217
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic,

– izdelati oceno izvedljivosti (narava, 
tveganje in prednosti) dolgoročne 
vzpostavitve sistema za izdajo navadnih 
vladnih obveznic, ki bodo prednostno 
namenjene financiranju projektov za 
evropsko infrastrukturo, usmerjeno v 
prihodnost,
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Or.fr

Predlog spremembe 218
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
regij, zlasti s spodbujanjem finančnih 
potreb malih in srednjih podjetij ter 
njihovega vstopa na notranji trg,

– krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti, odpravo socialnih 
neenakosti ter krepitev kupne moči in 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
regij, med drugim tudi s spodbujanjem 
finančnih potreb malih in srednjih podjetij 
ter njihovega vstopa na notranji trg,

Or.de

Predlog spremembe 219
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
regij, zlasti s spodbujanjem finančnih 
potreb malih in srednjih podjetij ter 
njihovega vstopa na notranji trg,

– krepiti in posodabljati, ob upoštevanju 
ciljev za leto 2020, kohezijsko politiko 
Unije ob tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
regij, zlasti s spodbujanjem finančnih 
potreb malih in srednjih podjetij ter 
njihovega uspešnega sodelovanja na 
notranjem trgu,

Or.en
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Predlog spremembe 220
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– opozoriti, da je neodvisnost Evropske 
centralne banke bistvena za stabilnost 
finačnega in prostotržnega gospodarstva v 
Evropski uniji,

Or.en

Predlog spremembe 221
Markus Pieper, Burkhard Balz

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 2 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pozivati, naj se jasno ohranja ločevanje 
med davčnimi in monetarnimi politikami, 
da ne bi ogrozili neodvisnosti Evropske 
centralne banke,

Or.en

Predlog spremembe 222
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– razviti skupne proračunske strategije ali 
smernice za nacionalne proračune in 
proračun EU v skladu s strategijo EU 2020,

– razviti skupne proračunske strategije ali 
smernice za nacionalne proračune in 
proračun EU v skladu s strategijo EU 2020, 
ohranjati ravnovesje med doseganjem 
ciljev proračunske discipline in 
omogočanjem financiranja zaposlovanja 
ter javnih in zasebnih naložb,
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Or.en

Predlog spremembe 223
Udo Bullmann

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– razviti skupne proračunske strategije ali 
smernice za nacionalne proračune in 
proračun EU v skladu s strategijo EU 
2020,

– razviti usklajeno proračunsko politiko 
ali smernice za nacionalne proračune in 
proračun EU v povezavi z jasno predstavo 
o gospodarskopolitičnih ciljih in 
pametnimi strategijami za rast v okviru 
strategije EU 2020,

Or.de

Predlog spremembe 224
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– razviti skupne proračunske strategije ali 
smernice za nacionalne proračune in 
proračun EU v skladu s strategijo EU 2020,

– razviti skupne proračunske strategije (za 
nacionalne proračune in proračun EU) ter 
niz skupnih politik in instrumentov v 
skladu s strategijo EU 2020,

Or.en

Predlog spremembe 225
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti usklajevanje in povezovanje 
med proračuni držav članic in 
proračunom EU kot proticiklično 
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dopolnilo za trajnostno fiskalno 
konsolidacijo ter ustvariti pobude, kot je 
spreminjanje pravil o sofinanciranju ali 
uvedba rezerve Unije za dosežene 
rezultate kot nagrada za preudarno 
davčno politiko. V okrepljeno sodelovanje 
in povezovanje med proračuni EU in 
držav članic kot proticiklično dopolnilo za 
trajnostno fiskalno konsolidacijo in zato 
kot v ustrezno sredstvo za izogibanje 
zmanjšanja trajnostnih naložb ob 
konsolidaciji davčnih računov bi se lahko 
usmerili, zato da bi zmanjšali odvisnost od 
uvoza fosilne energije prek obsežnih 
programov naložb na področju 
proizvodnje energije, učinkovitosti virov 
in zlasti na področje obnovljive energije.  
Ti programi bi lahko zagotovili 
dolgoročno donosnost naložb, pomagali 
pa bi tudi popraviti primanjkljaje v 
tekočem računu, dokler so vse zelo 
zadolžene države EU – in širše vzeto 
večina držav članic EU – neto uvoznice 
fosilnih virov energije, 

Or.en

Predlog spremembe 226
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen okvir za obnovljena 
skupna prizadevanja proračunskih sredstev 
EU in finančnih virov EIB za nadaljnje 
izboljšanje naslednjega večletnega 
finančnega okvira proračunskih sredstev s 
pomočjo znanja EIB na področju 
finančnega inženiringa, obveznosti do 
politik EU in osrednje vloge med 
finančnimi institucijami iz javnega in 
zasebnega sektorja,

– vzpostaviti jasen okvir za obnovljena 
skupna prizadevanja proračunskih sredstev 
EU in finančnih virov EIB za nadaljnje 
izboljšanje naslednjega večletnega 
finančnega okvira proračunskih sredstev s 
pomočjo znanja EIB na področju 
finančnega inženiringa, obveznosti do 
politik EU in osrednje vloge med 
finančnimi institucijami iz javnega in 
zasebnega sektorja ter okrepiti 
proticiklično razsežnost kohezijskih 
skladov ter programov, ki jih financira 
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EIB,

Or.en

Predlog spremembe 227
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti jasen okvir za obnovljena 
skupna prizadevanja proračunskih sredstev 
EU in finančnih virov EIB za nadaljnje 
izboljšanje naslednjega večletnega 
finančnega okvira proračunskih sredstev 
s pomočjo znanja EIB na področju 
finančnega inženiringa, obveznosti do 
politik EU in osrednje vloge med 
finančnimi institucijami iz javnega in 
zasebnega sektorja,

– vzpostaviti jasen okvir za obnovljena 
skupna prizadevanja proračunskih sredstev 
EU in finančnih virov EIB za nadaljnje 
koristi od znanja EIB na področju 
finančnega inženiringa, obveznosti do 
politik EU in osrednje vloge med 
finančnimi institucijami iz javnega in 
zasebnega sektorja,

Or.en

Predlog spremembe 228
Sven Giegold, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne 
konsolidirane osnove za davek za pravne 
osebe ter davčne reforme, ki spodbujajo 
rast.

– ker je sodelovanje na davčnem področju 
temelj gospodarskega upravljanja, 
vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, okrepiti izvajanje kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka, 
hkrati pa bolj obširno uporabljati 
postopek državne pomoči proti nepošteni 
davčni konkurenci, sprejeti direktivo o 
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obdavčenju prihrankov z razširitvijo 
področja njene uporabe in samodejno 
izmenjavo informacij kot temeljnim 
pravilom, olajšati sprejemanja skupne 
konsolidirane osnove za davek za pravne 
osebe, pri tem pa si prizadevati za 
minimalne davčne stopnje ter davčne 
reforme, ki spodbujajo rast in uvesti davek 
za finančne transakcije na ravni EU.

Or.en

Predlog spremembe 229
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne konsolidirane 
osnove za davek za pravne osebe ter 
davčne reforme, ki spodbujajo rast.

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je v enem letu izdelati časoni 
načrt za strateški in pragmatični pristop 
EU za vprašanja na področju davčne 
politike, ob upoštevanju zlasti 
preprečevanja davčnega dampinga med 
državami članicami, davčne utaje, krepitve 
izvajanja kodeksa obnašanja za obdavčitev 
ustvarjenega dohodka in olajšanja
sprejemanja skupne konsolidirane osnove 
za davek za pravne osebe ter davčne 
reforme, ki spodbujajo rast. Ta skupina na 
visoki ravni za davčno politiko bi morala 
preučiti program na področju davčnih 
zadev v zunanji politiki EU, zlasti v okviru 
G-20. Program bi moral vključevati zlasti 
strategijo za preprečevanje davčnih 
goljufij, obravnavo davčnih oaz in 
ustvaritev dodatnih virov dohodka 
finančne in okoljske narave.

Or.en
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Predlog spremembe 230
Udo Bullmann

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne konsolidirane 
osnove za davek za pravne osebe ter 
davčne reforme, ki spodbujajo rast.

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne konsolidirane 
osnove za davek za pravne osebe ter 
davčne reforme, ki spodbujajo rast, pri 
čemer je treba posebej upoštevati socialno 
kohezijo.

Or.de

Predlog spremembe 231
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne konsolidirane 
osnove za davek za pravne osebe ter 
davčne reforme, ki spodbujajo rast.

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji in 
spodbujati okrepljeno skupno strategijo 
EU proti davčnim utajam, prevzeti 
mednarodni vodilni položaj za krepitev 
preprečevanja davčnih oaz z jasnim 
časovnim načrtom, krepitev izvajanja 
kodeksa obnašanja za obdavčitev 
ustvarjenega dohodka in olajšanja
sprejemanja skupne konsolidirane osnove 
za davek za pravne osebe ter davčne 
reforme, ki spodbujajo rast.
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Or.en

Predlog spremembe 232
Sari Essayah

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne 
konsolidirane osnove za davek za pravne 
osebe ter davčne reforme, ki spodbujajo 
rast.

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepiti izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja davčnih reform, ki 
spodbujajo rast.

Or.en

Predlog spremembe 233
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in 
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepitve izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja skupne 
konsolidirane osnove za davek za pravne 
osebe ter davčne reforme, ki spodbujajo 
rast.

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
davčno politiko pod vodstvom Komisije, 
katere naloga je izdelati strateški in
pragmatični pristop za vprašanja na 
področju davčne politike v Uniji, ob 
upoštevanju zlasti preprečevanja davčne 
utaje, krepiti izvajanja kodeksa obnašanja 
za obdavčitev ustvarjenega dohodka in 
olajšanja sprejemanja davčnih reform, ki 
spodbujajo rast.
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Or.en

Predlog spremembe 234
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– vzpostaviti skupino na visoki ravni za 
politiko pod vodstvom Komisije, katere 
naloga bo preučiti ustanovitev Evropske 
skupne zakladnice, da bi Evropski uniji 
dali lastna finančna sredstva v skladu z 
Lizbonsko pogodbo, s čimer bi se 
zmanjšala odvisnost od nacionalnih 
nakazil. Evropska skupna zakladnica bo 
izdajala evroobveznice, katerih edini 
namen bo financiranje nadnacionalnih 
infrastrukturnih projektov Skupnosti.

Or.en

Predlog spremembe 235
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 5 – odstavek 1 – alinea 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– meni, da se je treba pri pregledu sedanje 
davčne politike EU osredotočiti na premik 
obremenitve z dela na druge vire in 
oblikovati pravičnejši sistem davka na 
dohodek v EU, zlasti za skupine 
državljanov z nizkim dohodkom; zato 
meni, da bi morala EU preiti na evropski 
davek na finančne transakcije in 
vseevropski davek na CO2, pri katerem 
onesnaževalec prevzame vso odgovornost 
in lahko jamči za znantne proračunske 
prihodke in pravično porazdelitev 
davčnega bremena.



PE448.796v01-00 106/113 AM\830333SL.doc

SL

Or.en

Predlog spremembe 236
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Zakonodajni akt, ki ga je treba še sprejeti, 
bi moral:

 Zakonodajni akt, ki ga je treba še sprejeti, 
bi moral:

– zagotoviti, da so vse zakonodajne 
pobude v zvezi s finančnimi  storitvami v 
skladu z makroekonomskimi politikami, 
da se zagotovita potrebna preglednost in 
stabilnost trga, posledično pa spodbudita 
zaupanje v trge in gospodarski razvoj,

Or.en

Predlog spremembe 237
Diogo Feio

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oceniti morebitno revizijo kapitalskih 
zahtev za kreditne institucije, da bi bilo 
preglednejše razlikovanje med 
kapitalskimi deleži, ki se uporabljajo za 
javni dolg držav članic.

črtano

Or.en

Predlog spremembe 238
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– oceniti morebitno revizijo kapitalskih 
zahtev za kreditne institucije, da bi bilo 
preglednejše razlikovanje med 
kapitalskimi deleži, ki se uporabljajo za 
javni dolg držav članic.

črtano

Or.en

Predlog spremembe 239
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oceniti morebitno revizijo kapitalskih 
zahtev za kreditne institucije, da bi bilo 
preglednejše razlikovanje med 
kapitalskimi deleži, ki se uporabljajo za 
javni dolg držav članic.

črtano

Or.en

Predlog spremembe 240
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– oceniti morebitno revizijo kapitalskih 
zahtev za kreditne institucije, da bi bilo 
preglednejše razlikovanje med kapitalskimi 
deleži, ki se uporabljajo za javni dolg držav 
članic.

– oceniti morebitno revizijo kapitalskih 
zahtev za kreditne institucije, da bi bilo 
preglednejše razlikovanje med kapitalskimi 
deleži, ki se uporabljajo za javni dolg držav 
članic in samodejni sprožitveni 
mehanizem za progresivno variacijo za 
zgodnje odvračanje od davčne 
neprevidnosti.

Or.en
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Predlog spremembe 241
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– spodbujati različne načine doseganja 
doslednega izvajanja kapitalskih zahtev 
drugega stebra kot odziv na specifične 
prenapihnjene cene premoženja in 
vprašanja monetarnega nadzora,

Or.en

Predlog spremembe 242
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– prizadevati si za regulacijo povezav med 
finančnimi trgi in makroekonomskimi 
politikami, da se zagotovijo stabilnost, 
preglednost in odgovornost ter omejijo 
pobude za prekomerno tveganje,

Or.en

Predlog spremembe 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– redno ocenjevati cene premoženja in 
rast posojil v državah članicah ter njihov 
vpliv na finančno stabilnost in razvoj v 
zvezi s tekočimi računi, pa tudi na realne 
efektivne menjalne tečaje držav članic,
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Predlog spremembe 244
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– podeliti evropskim nadzornim organom 
izključna pooblastila za nadzor velikih 
čezmejnih finančnih institucij,

Or.en

Predlog spremembe 245
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 6 – odstavek 1 – alinea 1 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– združiti mikro- in makrobonitetni 
nadzor v enem organu,

Or.en

Predlog spremembe 246
Edward Scicluna

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti preiskovalna pooblastila 
Komisije (Eurostat), kot so inšpekcije na 
kraju samem brez predhodnega opozorila 
in dostop do vseh računovodskih in 
proračunskih informacij, da bi se 
omogočila ocena do kakovosti javnih 
financ,

– okrepiti preiskovalna pooblastila 
Komisije (Eurostat), kot so inšpekcije na 
kraju samem brez predhodnega opozorila 
in dostop do vseh računovodskih in 
proračunskih informacij, vključno s 
sestanki s posamezniki ali agencijami, ki 
so s temi informacijami seznanjene, kot so 
neodvisni ekonomisti, poslovne 
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organizacije in sindikati, da bi se 
omogočila ocena kakovosti javnih financ,

Or.en

Predlog spremembe 247
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti preiskovalna pooblastila 
Komisije (Eurostat), kot so inšpekcije na 
kraju samem brez predhodnega opozorila 
in dostop do vseh računovodskih in 
proračunskih informacij, da bi se 
omogočila ocena do kakovosti javnih 
financ,

– okrepiti preiskovalna pooblastila 
Komisije (Eurostat), kot so inšpekcije na 
kraju samem brez predhodnega opozorila 
in dostop do vseh računovodskih in 
proračunskih informacij, da bi se 
omogočila ocena kakovosti javnih financ,
po potrebi mora te ukrepe spremljati 
povečanje proračuna in človeških virov,

Or.en

Predlog spremembe 248
Sławomir Witold Nitras

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– okrepiti preiskovalna pooblastila 
Komisije (Eurostat), kot so inšpekcije na 
kraju samem brez predhodnega opozorila 
in dostop do vseh računovodskih in 
proračunskih informacij, da bi se 
omogočila ocena do kakovosti javnih 
financ,

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or.en
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Predlog spremembe 249
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zahtevati od držav članic, naj prikažejo, 
katere podatke, ki so predloženi Komisiji 
(Eurostatu), podpirajo nacionalne izjave o 
zanesljivosti in neodvisno revizorsko 
poročilo,

– zahtevati od držav članic, naj prikažejo, 
katere podatke, ki so predloženi Komisiji 
(Eurostatu), podpira neodvisno revizorsko 
poročilo,

Or.en

Predlog spremembe 250
Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti finančne in nefinančne sankcije 
za zagotavljanje statističnih podatkov, ki 
niso v skladu s statističnimi načeli, 
določenimi v Uredbi (ES) št. 223/09,

– uvesti zagotavljanje statističnih 
podatkov, ki niso v skladu s statističnimi 
načeli, določenimi v Uredbi (ES) 
št. 223/09,

Or.en

Predlog spremembe 251
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 7 – odstavek 1 – alinea 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– preučiti potrebo po bolj usklajenih 
podatkih, pomembnih za okvir 
gospodarskega upravljanja, kot je 
predlagan v tej prilogi. Zlasti pa zagotoviti 
ustrezen kakovosten okvir za evropsko 
statistiko, ki je potreben za krepitev 
analitičnega nadzornega okvira, skupaj s 

– obravnavati nove statistične zahteve, 
pomembne za okvir gospodarskega 
upravljanja, kot je predlagan v tej prilogi. 
Zlasti pa zagotoviti ustrezen kakovosten 
odziv evropske statistike na krepitev 
analitičnega nadzornega okvira (skupaj s 
tako imenovano preglednico dosežkov), ki 
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tako imenovano preglednico dosežkov za 
učinkovito večstransko nadzorovanje v 
skladu s priporočilom št. 1,

se zahteva v priporočilu št. 1,

Or.en

Predlog spremembe 252
Vicky Ford

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 8 – odstavek 1 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– doseči dogovor o 
evroobmočju/predstavništvu EU v 
Mednarodnem denarnem skladu in drugih 
pomembnih finančnih institucijah, kjer je 
to ustrezno,

– doseči dogovor o 
evroobmočju/predstavništvu EU v 
Mednarodnem denarnem skladu in drugih 
pomembnih finančnih institucijah, kjer je 
to ustrezno, kot dopolnilo sedanjim 
predstavništvom držav članic,

Or.en

Predlog spremembe 253
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 8 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– in v duhu določb Pogodbe vključiti 
postopek za celovito obveščanje in 
sodelovanje Evropskega parlamenta pred 
sprejetjem odločitev po členu 138 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Or.en

Predlog spremembe 254
Elisa Ferreira

Predlog resolucije
Priloga 1 – naslov 8 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– uvesti jasno in ciljno mednarodno 
agendo evroobmočja/EU, ki bo zagotovila 
na mednarodni ravni enake konkurenčne 
pogoje pri zakonskem urejanju EU na 
davčnem področju, področju boja proti 
goljufijam in finančnem področju ter 
dnevnega reda za nadzor.

Or.en


