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Predlog spremembe 1
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. opozarja, da je euro valuta Evropske 
unije, zato se morajo vse države članice, 
razen tistih, za katere velja odstopanje, 
pravočasno pridružiti euroobmočju;

Or. en

Predlog spremembe 2
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. opozarja, da Evropski parlament 
predstavlja parlament Evropske unije in je 
edini sedež neposredne demokratične 
legitimnosti Unije ter prejemnik njene 
neposredne demokratične odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično
odgovornost;

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost, preglednost ter 
demokratično legitimnost in odgovornost;
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Or. en

Predlog spremembe 4
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično 
odgovornost;

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, podvojiti svoja 
prizadevanja za okrepitev stabilnosti, 
učinkovitosti in demokratične 
odgovornosti;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično 
odgovornost;

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti
skladnost s Pogodbo, stabilnost, 
učinkovitost in demokratično odgovornost;

Or. de

Predlog spremembe 6
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično 
odgovornost;

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti
konkurenčnost, stabilnost, učinkovitost in 
demokratično odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 7
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično 
odgovornost;

1. poudarja, da morajo države članice, ki 
uporabljajo euro, in tiste, ki so zavezane k 
njegovemu sprejetju, dodatno okrepiti 
stabilnost, učinkovitost in demokratično 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 8
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi bilo treba metodo 
Skupnosti uporabljati za vse ukrepe, 
namenjene krepitvi evropske monetarne 
unije; poziva k čim prejšnji vključitvi 
fiskalnega pakta v Pogodbi EU;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja;

2. ugotavlja, da so nacionalne vlade in 
evropske institucije, da bi ublažile krizo in 
se odzvale na strukturne pomanjkljivosti 
ekonomske in monetarne unije, sprejele 
široko paleto ukrepov za zagotovitev 
finančne stabilnosti in izboljšanje 
gospodarskega upravljanja; ugotavlja, da
del teh prizadevanj, na primer nekatera 
posebna pravila v zvezi s finančnimi 
sankcijami v šesterčku in ustanovitev 
Evropskega mehanizma za stabilnost, 
zadeva le države članice euroobmočja. 
Tudi dvojni sveženj bo, ko bo sprejet, 
posebej namenjen državam članicam 
euroobmočja. Poleg tega so države članice 
euroobmočja in šest držav članic, ki niso 
del euroobmočja, sprejele pakt „evro 
plus“, države članice euroobmočja in 
osem držav članic, ki niso del 
euroobmočja, pa so sprejele Pogodbo o 
stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v 
ekonomski in monetarni uniji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja;

2. ugotavlja, da odločitve, ki naj bi ublažile 
krizo, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadevajo le države članice 
euroobmočja;
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Predlog spremembe 11
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja;

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot so nekatere določbe
šesterčka in ustanovitev Evropskega 
mehanizma za stabilnost, zadeva le države 
članice euroobmočja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja;

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za
finančno stabilizacijo (EFSM), 
Evropskega instrumenta za finančno
stabilnost (EFSF) in Evropskega 
mehanizma za stabilnost (ESM), zadeva le 
države članice euroobmočja; za operacije 
EFSF/ESM in katerekoli prihodnje 
podobne strukture mora veljati redni 
demokratični nadzor in spremljanje s 
strani Evropskega parlamenta;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja;

2. ugotavlja, da del prizadevanj za 
ublažitev krize, kot je sprejetje šesterčka in 
ustanovitev Evropskega mehanizma za 
stabilnost, zadeva le države članice 
euroobmočja; meni, da bi moral biti 
Evropski mehanizem za stabilnost 
vključen v pravni red Skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da imata dve državi članici 
možnost neuvedbe eura, dve državi članici 
pa možnost neizvajanja schengenskega 
pravnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 15
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da okrepljeno sodelovanje 
zagotavlja pravno podlago za sprejetje 
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ukrepov, ki se uporabljajo le za omejeno 
število držav članic; ugotavlja, da se ta 
mehanizem uporablja že za vseevropsko 
pravo, ki ureja razvezo zakonske zveze, in 
evropsko patentno pravo ter da sta ga 
odobrila Evropski parlament in Svet na 
področju obdavčevanja, in sicer za uvedbo 
davka na finančne transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU; meni, da bi se morala 
predlagana „bančna unija“, če želimo 
preseči strukturne pomanjkljivosti, ki so 
povezane z ekonomsko in monetarno 
unijo, in učinkovito zmanjšati prežetost z 
moralnim tveganjem, opreti na prejšnje 
reforme sektorja finančnih storitev Unije, 
vključno z ustanovitvijo Evropskega
bančnega organa (EBA), Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge 
(ESMA), Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine 
(EIOPA) in Evropskega odbora za 
sistemska tveganja (ESRB), in tudi na 
okrepljeno gospodarsko upravljanje, zlasti 
v euroobmočju, ter novi proračunski okvir 
evropskega semestra, da bi lahko 
zagotovila večjo odpornost in 
konkurenčnost bančnega sektorja Unije, 
večje zaupanje vanj in večje kapitalske 
rezerve, da javnim proračunom držav 
članic v prihodnosti ne bi bilo treba 
prevzemati stroškov za reševanje bank;
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Predlog spremembe 17
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU; meni, da bi moral biti 
za enotni nadzorni mehanizem odgovoren 
Evropski parlament glede na njegovo 
vlogo edine evropske neposredno izvoljene 
demokratične institucije; predsednika 
mora odobriti Evropski parlament,
kateremu mora prvi redno poročati;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sławomir Nitras

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU, in pričakuje, da bo 
formula ureditve, ki je bila razvita ob tej 
priložnosti in v okviru katere se krepi 
ekonomska in monetarna Unija z 
usklajevanjem finančne uredbe ter 
istočasno odprtostjo za vse zadevne države
članice, zlasti tiste s posebno ureditvijo iz 
člena 139(1) PDEU, privzeta formula, ki 
se bo uporabljala tudi v prihodnosti;
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Predlog spremembe 19
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU; vendar meni, da je 
dejstvo, da mora biti za bančni nadzor 
končno odgovorna ECB, izredno tvegano 
in pravno vprašljivo;

Or. de

Predlog spremembe 20
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU; poudarja, da je 
vzpostavitev evropskega mehanizma za 
reševanje bank nujen korak k oblikovanju 
pristne bančne unije;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Liem Hoang Ngoc
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU;

3. pozdravlja ustanavljanje enotnega 
nadzornega mehanizma, ki bo pokrival 
euroobmočje, odprt pa bo za vse ostale 
države članice EU; zahteva, da za enotni 
nadzorni mehanizem velja celovit 
demokratični nadzor Evropskega 
parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa 
za to ne nosi ustrezne odgovornosti;

4. poudarja, da je morala proračunske in 
fiskalne politike nekaterih držav članic
omejevati trojka ter da ta v zvezi s tem ne 
nosi odgovornosti;

Or. de

Predlog spremembe 23
Jean-Paul Gauzès

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki
pa za to ne nosi ustrezne odgovornosti;

4. poudarja, da trojka oblikuje ekonomske 
politike nekaterih držav članic v zameno za 
sredstva, ki jih slednje potrebujejo, da 
ostanejo plačilno sposobne in ponovno 
pridobijo dostop do denarnih trgov; 
vendar dodaja, da to ne spremeni dejstva, 
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da morajo nositi ustrezno odgovornost;

Or. fr

Predlog spremembe 24
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa 
za to ne nosi ustrezne odgovornosti;

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa
za to ne nosi ustrezne odgovornosti; meni, 
da bi morala trojka odgovarjati 
Evropskemu parlamentu z rednim 
poročanjem; se zavezuje predložitvi 
sistematskih predlogov v zvezi z 
dejavnostjo trojke; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa 
za to ne nosi ustrezne odgovornosti;

4. poudarja, da ekonomske politike 
nekaterih držav članic omejuje trojka, ki pa 
za to ne nosi ustrezne odgovornosti in jo 
zaznamuje pomanjkanje demokratične 
legitimnosti; poziva k potrditvi mandata
trojke po ustreznem posvetu z Evropskim 
parlamentom;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Ramon Tremosa i Balcells

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da bi si razne uprave 
morale pravično porazdeliti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo, usmerjena v 
doseganje skladnosti z novimi pravili 
ekonomskega upravljanja, ob upoštevanju 
storitev, ki jih zagotavljajo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 28
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

5. je seznanjen z načrtom Komisije;
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Predlog spremembe 29
Jean-Paul Gauzès

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj določi jasnejše možnosti in
pripravi zakonodajne predloge, kadar je to 
pravno izvedljivo in politično sprejemljivo;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge za 
sprejetje po postopku , predvsem za 
vzpostavitev fiskalne zmožnosti 
euroobmočja, ki se bo upravljala v skladu 
z metodo Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 31
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge za 
sprejetje po postopku , zlasti za 
vzpostavitev fiskalne zmožnosti in 
združevanje državnega dolga;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje pripravi zakonodajne predloge s 
postopkom soodločanja;

5. pozdravlja načrt Komisije; poziva 
Komisijo, naj za njegovo čim hitrejše 
izvajanje čim prej pripravi zakonodajne 
predloge za sprejetje po postopku
soodločanja;

Or. fr

Predlog spremembe 33
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je
navedeno v sklepih Evropskega sveta z 
decembra 2012, tvegan, ker bi lahko 
povzročil pravno negotovost;

6. podpira nove solidarnostne 
instrumente, kot je „instrument za 
konvergenco in konkurenčnost“, ki bodo 
zagotovili finančno podporo za 
pravočasno izvedbo strukturnih reform, 
namenjenih krepitvi trajnostne rasti, ki bo 
povsem v skladu z metodo Skupnosti in bo 
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temeljila na obstoječih postopkih nadzora 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost;

6. meni, da bi lahko koncept medsebojno 
dogovorjenih pogodb za konkurenčnost in 
rast, ki se lahko uporabi le za posamezne 
države članice, kot je navedeno v sklepih 
Evropskega sveta z decembra 2012,
okrepil zavezanost gospodarski politiki in 
njeno učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 35
Jean-Paul Gauzès

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil
pravno negotovost;

6. potrjuje koncept „pogodbenih 
dogovorov“, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012; poudarja, da morajo biti ti dogovori 
oblikovani tako, da preprečujejo kakršno 
koli pravno negotovost;

Or. fr
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Predlog spremembe 36
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost;

6. poudarja, da mora koncept „pogodbenih 
dogovorov“, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, zagotavljati pravno varnost;

Or. de

Predlog spremembe 37
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost;

6. poudarja, da je koncept „pogodbenih 
dogovorov“, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost in povečal 
demokratični primanjkljaj Unije, če ne bo 
povezan z ustreznim prenosom 
legitimnosti in odgovornosti na ravni 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je izraz „pogodbeni 
dogovori”, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost;

6. poudarja, da je koncept „pogodbenih 
dogovorov“, ki se lahko uporabi le za 
posamezne države članice, kot je navedeno 
v sklepih Evropskega sveta z decembra 
2012, tvegan, ker bi lahko povzročil 
pravno negotovost in demokratični 
primanjkljaj glede na pomanjkanje 
preglednih postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 39
Jean-Paul Gauzès

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti 
delavcev in proračunu euroobmočja, da bi 
postalo optimalno območje enotne valute;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 40
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti 
delavcev in proračunu euroobmočja, da bi 
postalo optimalno območje enotne valute;

7. meni, da so potrebni dodatni ukrepi za 
spodbujanje poglabljanja enotnega trga in 
zaščito njegove celovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti 
delavcev in proračunu euroobmočja, da bi 
postalo optimalno območje enotne valute;

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju mobilnosti delavcev in
notranjega trga storitev, zlasti enotnega 
digitalnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 42
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti delavcev 
in proračunu euroobmočja, da bi postalo 
optimalno območje enotne valute;

7. meni, da je treba zagotoviti pravno 
varnost v zvezi z vprašanjem lastnih 
sredstev, na katerega je treba za 
zagotovitev odgovornega proračuna
euroobmočja pospešeno poiskati odgovor;

Or. de

Predlog spremembe 43
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti 
delavcev in proračunu euroobmočja, da bi 

7. meni, da je potrebna celovita prenova 
sistema lastnih sredstev EU, vključno z 
davkom na finančne transakcije in 
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postalo optimalno območje enotne valute; reformo DDV; meni, da bi bilo treba 
pospešiti delo na področju mobilnosti 
delavcev in proračuna euroobmočja, da bi
slednje postalo optimalno območje enotne 
valute;

Or. en

Predlog spremembe 44
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti delavcev 
in proračunu euroobmočja, da bi postalo 
optimalno območje enotne valute;

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih sredstev z ukrepi, ki 
vključujejo davek na finančne transakcije, 
ter na področju mobilnosti delavcev, 
socialnega pakta, proračuna 
euroobmočja, evropske zakladnice in
združevanja državnega dolga, da bi
euroobmočje postalo optimalno območje 
enotne valute;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba pospešiti delo na 
področju lastnih virov, mobilnosti delavcev 
in proračunu euroobmočja, da bi postalo 
optimalno območje enotne valute;

7. meni, da bi bilo treba znatno pospešiti 
delo na področju lastnih sredstev,
vzpostavitve mehanizma za obvladovanje 
asimetričnih šokov, mobilnosti delavcev in 
proračuna euroobmočja, da bi slednje
postalo optimalno območje enotne valute;
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Or. fr

Predlog spremembe 46
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da je treba še veliko storiti, 
da bi enotni trg začel v celoti delovati;

Or. en

Predlog spremembe 47
Derk Jan Eppink

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro”,
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; 
če naj ta domnevno prehodna situacija 
traja, bo treba znotraj Evropskega 
parlamenta razviti ustrezno odgovornost 
za sedanje euroobmočje in države članice, 
ki so se zavezale k pristopu.

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro“,
člen 13 PEU pa ustanavlja Evropski 
parlament kot institucijo Unije; zato meni,
da je Evropski parlament primeren organ 
za zagotavljanje odgovornosti za 
euroobmočje, in poudarja, da bi moral 
Evropski parlament preprečevati 
razdrobljen nadzor nad sodelovanjem
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 48
Werner Langen
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro”, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če 
naj ta domnevno prehodna situacija traja, 
bo treba znotraj Evropskega parlamenta
razviti ustrezno odgovornost za sedanje 
euroobmočje in države članice, ki so se 
zavezale k pristopu.

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro“, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“;
meni, da je treba v sodelovanju z 
Evropskim parlamentom, ki mora imeti 
vodilno vlogo, razviti ustrezno odgovornost 
za sedanje euroobmočje in države članice, 
ki so se zavezale k pristopu.

Or. de

Predlog spremembe 49
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro”, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če 
naj ta domnevno prehodna situacija traja, 
bo treba znotraj Evropskega parlamenta 
razviti ustrezno odgovornost za sedanje 
euroobmočje in države članice, ki so se 
zavezale k pristopu.

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro“, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“;
znotraj Evropskega parlamenta bo treba
razviti ustrezno odgovornost za sedanje 
euroobmočje in države članice, ki so se 
zavezale k pristopu.

Or. en
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Predlog spremembe 50
George Sabin Cutaş

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro”, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če 
naj ta domnevno prehodna situacija traja, 
bo treba znotraj Evropskega parlamenta 
razviti ustrezno odgovornost za sedanje 
euroobmočje in države članice, ki so se 
zavezale k pristopu.

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro“, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če 
bi naj ta domnevno prehodna situacija 
trajala, bo treba znotraj Evropskega 
parlamenta razviti ustrezno odgovornost za 
sedanje euroobmočje in države članice, ki 
so se zavezale k pristopu; predlaga 
ustanovitev pododbora, ki bo obravnaval 
vprašanja v zvezi z euroobmočjem in ki bo 
odprt za vse poslance Parlamenta; ne 
podpira zamisli podvajanja odgovornosti 
glasovanja ali razdelitve Evropskega 
parlamenta, saj bi bilo to v nasprotju s 
členoma 10 in 14 PEU.

Or. en

Predlog spremembe 51
Jean-Paul Besset
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro”, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 

8. poudarja, da je v členu 3(4) PEU 
določeno, da „Unija vzpostavi ekonomsko 
in monetarno unijo, katere valuta je euro“, 
protokol (št. 14) pa predvideva „potreb[o] 
po oblikovanju posebnih določb za 
okrepljen dialog med državami članicami, 
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katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če
naj ta domnevno prehodna situacija traja, 
bo treba znotraj Evropskega parlamenta
razviti ustrezno odgovornost za sedanje 
euroobmočje in države članice, ki so se 
zavezale k pristopu.

katerih valuta je euro, dokler euro ne 
postane valuta vseh držav članic Unije“; če 
bi naj ta domnevno prehodna situacija 
trajala, bo treba znotraj Evropskega 
parlamenta oblikovati debatne forume in 
mehanizme demokratičnega nadzora v 
zvezi s postopki, instrumenti in pravnimi 
določbami, ki se nanašajo izključno na
sedanje euroobmočje in države članice, ki 
so se zavezale k pristopu.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Liem Hoang Ngoc

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. zato poziva k takojšnji ustanovitvi 
pododbora v Evropskem parlamentu, 
katerega naloga bi bil nadzor nad 
zadevami, specifičnimi za euroobmočje;

Or. en


