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Predlog spremembe 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 18
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. pt

Obrazložitev

Posledice pakta stabilnosti so jasne. Treba je:
– preklicati pakt stabilnosti in ga nadomestiti z resničnim paktom za zaposlovanje in socialni 
napredek;
– spodbuditi ekonomsko in socialno kohezijo z več sredstev iz strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada;
- ustanoviti solidarnostni sklad, v katerega bi se stekali prispevki držav članic euroobmočja s 
proračunskim presežkom, da se z zagotavljanjem bistvenih javnih storitev, ustvarjanjem 
delovnih mest s pravicami in odpravljanjem revščine pomaga državam v težavah; 
- dati prednost socialnim kazalnikom, dostojnim delovnim mestom in plačam, blaginji in 
enakim možnostim.
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Predlog spremembe 19
Jürgen Klute

Predlog uredbe
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 20
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi bilo izvrševanje proračunskega 
nadzora v euroobmočju učinkovitejše, so 
potrebne dodatne sankcije. Te sankcije 
morajo povečati verodostojnost okvira 
Unije za fiskalni nadzor.

(3) Da bi bilo izvrševanje proračunskega 
nadzora v euroobmočju učinkovitejše, je 
potrebna dodatna pomoč. Morebitne
sankcije ne bi smele ogroziti politične 
solidarnosti Unije in socialne kohezije v 
njenih državah članicah. Spodbude bi 
morale povečati verodostojnost denarne 
unije in zmanjšati čezmerne stroške 
državnega dolga.

Or. en

Predlog spremembe 21
Sven Giegold

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Določbe Uredbe so v celoti skladne s 
horizontalnimi klavzulami PDEU, zlasti 
členi 7, 8, 9 10 in 11, ter določbami 
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protokola 26 in člena 153(5).

Or. en

Predlog spremembe 22
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Okvir za proračunski nadzor, ki bi ga 
morala spremljati učinkovita prizadevanja 
za spodbujanje trajnostne rasti, zaščite 
socialne kohezije in ustvarjanje novih 
delovnih mest, ob hkratnem upoštevanju 
posebnih prednostnih nalog in potreb 
držav članic, bi moral v vsakem primeru 
podpreti cilje in potrebe Unije na 
področju rasti in delovnih mest, zlasti v 
času gospodarskega in socialnega 
nazadovanja.

Or. en

Predlog spremembe 23
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sankcije za države članice, katerih 
valuta je euro, morajo v preventivnem delu 
Pakta za stabilnost in rast določati 
spodbude za preudarno sprejemanje 
fiskalne politike. Pri takšnem oblikovanju 
politike je treba zagotoviti, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
bruto domačega proizvoda (BDP), razen če 
se takšen presežek izravna s povečanjem 

(5) Podpora in spodbude za države 
članice, katerih valuta je euro, morajo v 
preventivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast določati ustrezno in preudarno 
sprejemanje fiskalne politike. Pri takšnem 
oblikovanju politike je treba zagotoviti, da 
stopnja rasti državne porabe v običajnih 
okoliščinah ne presega razumne 
srednjeročne stopnje rasti bruto domačega 
proizvoda (BDP), razen če se takšen 
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državnih prihodkov ali se diskrecijsko 
zmanjšanje prihodkov nadomesti z 
zmanjšanjem v porabi.

presežek izravna s povečanjem državnih 
prihodkov ali se diskrecijsko zmanjšanje 
prihodkov nadomesti z zmanjšanjem v 
porabi.

Or. en

Predlog spremembe 24
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Preudarno sprejemanje fiskalne politike 
mora učinkovito izpolnjevati in ohranjati 
srednjeročen proračunski cilj. Skladnost s 
srednjeročnim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno kritje ob upoštevanju 3-odstotne
referenčne vrednosti BDP za državni 
primanjkljaj, da bi se zagotovila hiter 
napredek glede vzdržnosti in obenem tudi 
prostor za proračunski manever, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

(6) Preudarno sprejemanje fiskalne politike 
mora učinkovito izpolnjevati in ohranjati 
srednjeročen proračunski cilj. Skladnost s 
srednjeročnim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno kritje ob upoštevanju 3-
odstotnih referenčnih vrednosti BDP za 
državni primanjkljaj in 60-odstotnih za 
državni dolg, da bi se zagotovila hiter 
napredek glede vzdržnosti in obenem tudi 
prostor za proračunski manever, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

Or. de

Predlog spremembe 25
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V preventivnem delu Pakta za 
stabilnost in rast bi spodbuda za preudarno 
sprejemanje fiskalne politike morala 
vsebovati obveznost položitve obrestnega 
depozita, kar bi začasno veljalo za države 
članice, katerih valuta je euro in ki ne 

(7) V preventivnem delu Pakta za 
stabilnost in rast bi spodbuda za preudarno 
sprejemanje fiskalne politike morala 
vsebovati obveznost položitve obrestnega 
depozita, kar bi začasno veljalo za države 
članice, katerih valuta je euro in ki ne 
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dosegajo zadostnega napredka pri 
konsolidaciji proračuna. To bi veljalo v 
okoliščinah, kadar po prvem opozorilu 
Komisije država članica vztraja v ravnanju, 
ki sicer ne krši prepovedi čezmernega 
primanjkljaja, vendar je nepreudarno in 
lahko škodi neoviranemu delovanju 
ekonomske in monetarne unije, zaradi 
česar Svet izda priporočilo v skladu s 
členom 121(4) Pogodbe.

dosegajo zadostnega napredka pri 
konsolidaciji proračuna. To bi veljalo v 
okoliščinah, kadar po prvem opozorilu 
Komisije država članica vztraja v ravnanju, 
ki sicer ne krši prepovedi čezmernega 
primanjkljaja ali čezmernega državnega 
dolga, vendar je nepreudarno in lahko 
škodi neoviranemu delovanju ekonomske 
in monetarne unije, zaradi česar Svet izda 
priporočilo v skladu s členom 121(4) 
Pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 26
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V korektivnem delu Pakta za stabilnost 
in rast morajo sankcije za države članice, 
katerih valuta je euro, imeti obliko 
obveznosti položitve brezobrestnega 
depozita, kar je povezano z odločitvijo 
Sveta, ki ugotovi, ali čezmerni primanjkljaj 
obstaja, in določi obveznost plačila globe, 
če priporočilo Sveta za zmanjšanje 
čezmernega državnega primanjkljaja ni 
bilo upoštevano. Te sankcije je treba uvesti 
ne glede na to, ali je morala zadevna 
država članica predhodno položiti obrestni 
depozit ali ne.

(9) V korektivnem delu Pakta za stabilnost 
in rast morajo sankcije za države članice, 
katerih valuta je euro, imeti obliko 
obveznosti položitve brezobrestnega 
depozita, kar je povezano z odločitvijo 
Sveta, ki ugotovi, ali obstaja čezmerni 
primanjkljaj ali čezmerni državni dolg, in 
določi obveznost plačila globe, če 
priporočilo Sveta za zmanjšanje 
čezmernega državnega primanjkljaja ali 
čezmerni državnega dolga ni bilo 
upoštevano. Te sankcije je treba uvesti ne 
glede na to, ali je morala zadevna država 
članica predhodno položiti obrestni depozit 
ali ne.

Or. de
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Predlog spremembe 27
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Svet mora imeti možnost, da zmanjša 
ali prekliče sankcije, naložene državam 
članicam, katerih valuta je euro, in sicer na 
podlagi predloga Komisije po prejemu 
utemeljene prošnje zadevne države članice. 
V korektivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast mora tudi Komisija imeti možnost, da 
predlaga zmanjšanje sankcije ali da jo 
prekliče v izjemnih gospodarskih 
okoliščinah.

(11) Svet mora imeti možnost, da zmanjša 
ali prekliče sankcije, naložene državam 
članicam, katerih valuta je euro, in sicer na 
podlagi predloga Evropskega parlamenta 
ali na podlagi prošnje zadevne države 
članice. V korektivnem delu Pakta za 
stabilnost in rast mora tudi Komisija imeti 
možnost, da predlaga zmanjšanje sankcije 
ali da jo prekliče v izjemnih gospodarskih 
in socialnih okoliščinah.

Or. en

Predlog spremembe 28
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja, medtem ko je treba obresti iz 
teh depozitov in glob porazdeliti med 
države članice, katerih valuta je euro, ki 
nimajo čezmernega primanjkljaja in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem.

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja ali čezmernega državnega 
dolga, medtem ko je treba obresti iz teh 
depozitov in glob nameniti stalnemu 
kriznemu mehanizmu (evropskemu 
denarnemu skladu). Do ustanovitve tega 
sklada se te denarne kazni namenijo 
evropskemu instrumentu za finančno 
stabilnost.

Or. de
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Predlog spremembe 29
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja, medtem ko je treba obresti iz 
teh depozitov in glob porazdeliti med 
države članice, katerih valuta je euro, ki 
nimajo čezmernega primanjkljaja in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem.

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja, medtem ko je treba obresti iz 
teh depozitov uporabiti za podporo 
doseganju ciljev Unije glede dolgoročnih 
naložb in delovnih mest, zlasti v 
najrevnejših delih Unije.

Or. en

Predlog spremembe 30
Sven Giegold

Predlog uredbe
Poglavje II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sankcije v preventivnem delu Pakta za 
stabilnost in rast

Sankcije in spodbude v preventivnem delu 
Pakta za stabilnost in rast

Or. en

Predlog spremembe 31
Sven Giegold

Predlog uredbe
Člen 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -3 (novo)
Skupne euroobveznice

1. Skupne euroobveznice v euroobmočju 
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se uvedejo s ciljem, da se poveča skladnost 
s Paktom za stabilnost in rast ter 
usklajevanje konvergence in gospodarske 
politike.
Euroobveznice se izdajo v zameno za 
obstoječe nacionalne obveznice po tržni 
ceni in/ali z diskontom ali se izdajo 
namesto nacionalnih obveznic.
Skupne obveznice bi se zlasti uporabljale 
v okviru načrtov reševanja državnih 
dolgov in sicer pri ponudbi izmenjav z 
ustreznim diskontom ter zlasti v okviru 
evropskega mehanizma za stabilnost.
2. Udeležba pri izdaji skupnih 
euroobveznic je odvisna od upoštevanja 
spremenjenega Pakta za stabilnost in rast 
ter jo določi Svet na priporočilo Komisije.
3. Skupne euroobveznice lahko zajamejo 
do 60 % BDP nacionalnega dolga 
posamezne sodelujoče države članice. 
Skupni dolg bi moral biti nadrejen drugim 
dolgovom, ki jih izdajo države članice.
4. Izdaja euroobveznic temelji na trdnem 
institucionalnem in upravnem okviru, v 
skladu z najvišjimi standardi in 
najboljšimi praksami agencij, ki sedaj 
upravljajo z državnim dolgom v državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 32
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če Svet na državo članico v skladu s 
členom 121(4) Pogodbe naslovi 
priporočilo, da mora sprejeti potrebne 
prilagoditvene ukrepe v primeru trajnih ali
posebej resnih in velikih odstopanj od 

1. Če Svet na državo članico v skladu s 
členom 121(4) Pogodbe naslovi 
priporočilo, da mora sprejeti potrebne 
prilagoditvene ukrepe v primeru trajnih in
posebej resnih in velikih odstopanj od 
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preudarnega sprejemanja fiskalne politike, 
kot je določeno v členu 6(3) Uredbe (ES) 
št. 1466/97, položitev obrestnega depozita 
odredi Svet, ki ravna v skladu s predlogom 
Komisije. Šteje se, da je Svet odločitev 
sprejel, razen če se s kvalificirano večino 
odloči za zavrnitev predloga v desetih 
dneh od dneva, ko ga je Komisija sprejela. 
Svet lahko predlog popravi v skladu s 
členom 293(1) Pogodbe.

preudarnega sprejemanja fiskalne politike, 
kot je določeno v členu 6(3) Uredbe (ES) 
št. 1466/97, položitev obrestnega depozita 
odredi Svet, ki ravna v skladu s predlogom 
Komisije in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom. Šteje se, da je Svet 
odločitev sprejel, razen če se z enostavno
večino odloči za zavrnitev predloga. Svet 
lahko predlog popravi v skladu s členom 
293(1) Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 33
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obrestni depozit, ki ga predlaga 
Komisija, znaša 0,2 % bruto domačega 
proizvoda (BDP) zadevne države članice v 
preteklem letu.

2. Obrestni depozit, ki ga predlaga 
Komisija, znaša 0,01 % bruto domačega 
proizvoda (BDP) zadevne države članice v 
preteklem letu.

Or. en

Predlog spremembe 34
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko 
Komisija na podlagi utemeljene prošnje 
zadevne države članice, ki jo slednja 
naslovi na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju priporočila Sveta iz odstavka 1, 
predlaga znižanje višine obrestnega 
depozita ali njegov preklic.

4. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko 
Komisija na podlagi utemeljene prošnje 
zadevne države članice, ki jo slednja 
naslovi na Komisijo v 60 dneh po sprejetju 
priporočila Sveta iz odstavka 1, predlaga 
znižanje višine obrestnega depozita ali 
njegov preklic.
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Predlog spremembe 35
Sven Giegold

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 a
Fiskalna konvergenca

1. Komisija do konca leta 2011 pripravi 
skladen sveženj zakonodajnih predlogov z 
namenom oblikovanja podrobnega 
skupnega evropskega fiskalnega okvirja 
za zagotovitev konvergence, dobre 
regulacije in poštene konkurence.
2. Sveženj bo vseboval:
a) splošne določbe za skupno 
konsolidirano davčno osnovo za pravne 
osebe ter minimalne davčne stopnje za 
pravne osebe, ki naj bi se postopoma 
zviševale do 25 %;
b) splošne določbe za zagotovitev 
fiskalnega sodelovanja, ki gre v smeri 
popolne samodejne izmenjave informacij 
in okrepitev boja proti izogibanju plačila 
davkov;
c) davek na finančne transakcije v 
euroobmočju;
d) usklajeno uvedbo okoljskih davkov;
e) davek na finančno aktivnost v zvezi z 
velikostjo institucije in ravni 
nezavarovanih kratkoročnih finančnih 
sredstev;
f) uvedbo obveznega sistema poročanja po 
državi o davku za pravne osebe in s tem v 
zvezi plačanimi davki ter samodejno 
izmenjavo informacij;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
Pogodbe odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj, odredi položitev 
brezobrestnega depozita, pri čemer ravna v 
skladu s predlogom Komisije. Šteje se, da 
je Svet odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko v skladu s 
členom 293(1) PDEU spremeni predlog.

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
Pogodbe odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj ali čezmerni državni 
dolg, odredi položitev brezobrestnega 
depozita, pri čemer ravna v skladu s 
predlogom Komisije. Šteje se, da je Svet 
odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko v skladu s 
členom 293(1) PDEU spremeni predlog.

Or. de

Predlog spremembe 37
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
Pogodbe odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj, odredi položitev 
brezobrestnega depozita, pri čemer ravna v 
skladu s predlogom Komisije. Šteje se, da 
je Svet odločitev sprejel, razen če se s
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe.

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
Pogodbe odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj, odredi položitev 
brezobrestnega depozita, pri čemer ravna v 
skladu s predlogom Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom. 
Šteje se, da je Svet odločitev sprejel, razen 
če se z enostavno večino odloči za 
zavrnitev predloga v 30 dneh od dneva, ko 
ga je Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe.

Or. en
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Predlog spremembe 38
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brezobrestni depozit, ki ga predlaga 
Komisija, znaša 0,2 % BDP zadevne 
države članice v preteklem letu.

2. Brezobrestni depozit, ki ga predlaga 
Komisija, znaša 0,01 % BDP zadevne 
države članice v preteklem letu.

Or. en

Predlog spremembe 39
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Brezobrestni depozit se povečuje za 
določen odstotni deleže glede na trajanje 
in resnost postopka v zvezi s 
primanjkljajem ali dolgom. Natančno 
delovanje določi Komisija skupaj s 
Svetom.

Or. de

Predlog spremembe 40
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
okoliščinah ali na podlagi utemeljene 
prošnje zadevne države članice, 

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
ali socialnih okoliščinah ali na podlagi 
utemeljene prošnje zadevne države članice, 
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naslovljene na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(6) Pogodbe, predlaga znižanje zneska 
brezobrestnega depozita ali njegov preklic.

naslovljene na Komisijo v 60 dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(6) Pogodbe, predlaga znižanje zneska 
brezobrestnega depozita ali njegov preklic.

Or. en

Predlog spremembe 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
Pogodbe odloči, da država članica ni 
sprejela učinkovitih ukrepov na podlagi 
priporočila Sveta v določenem obdobju, 
državi članici naloži globo, pri čemer ravna 
v skladu s predlogom Komisije. Šteje se, 
da je Svet odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe.

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
Pogodbe odloči, da država članica ni 
sprejela učinkovitih ukrepov na podlagi 
priporočila Sveta v določenem obdobju, 
državi članici naloži globo, pri čemer ravna 
v skladu s predlogom Komisije. Ob 
upoštevanju člena 153 Pogodbe se globa 
izreče, če je ta povezana s priporočilom 
glede vprašanja plačila in/ali kolektivnega 
pogajanja v javnem sektorju.  Svet 
sprejme odločitev s kvalificirano večino. 
Svet lahko predlog popravi v skladu s 
členom 293(1) Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
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of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Predlog spremembe 42
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
Pogodbe odloči, da država članica ni 
sprejela učinkovitih ukrepov na podlagi 
priporočila Sveta v določenem obdobju, 
državi članici naloži globo, pri čemer ravna 
v skladu s predlogom Komisije. Šteje se, 
da je Svet odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe.

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
Pogodbe odloči, da država članica ni 
sprejela učinkovitih ukrepov na podlagi 
priporočila Sveta v določenem obdobju niti 
ni podala izčrpnega pojasnila, državi 
članici naloži globo, pri čemer lahko ravna 
v skladu s predlogom Komisije in
posvetovanjem z Evropskim parlamentom. 
Ob upoštevanju člena 153 Pogodbe se 
globa izreče, če je ta povezana s 
priporočilom glede vprašanja plačila 
in/ali kolektivnega pogajanja v javnem 
sektorju.  Šteje se, da je Svet odločitev 
sprejel, razen če se z enostavno večino 
odloči za zavrnitev predloga v 30 dneh od 
dneva, ko ga je Komisija sprejela. Svet 
lahko predlog popravi v skladu s členom 
293(1) Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 43
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Pri hudem, ponavljajočem se ali 
nepretrganem kršenju priporočil Sveta se 
lahko zagrozi z odtegnitvijo nadaljnjih 
sredstev iz strukturnih skladov. Natančno 
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ravnanje v primeru odtegnitve sredstev 
določi Komisija skupaj s Svetom.

Or. de

Predlog spremembe 44
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Porazdelitev obresti in kazni Uporaba obresti in kazni

Or. en

Predlog spremembe 45
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, tvorijo 
drug prihodek iz člena 311 Pogodbe, in se 
porazdelijo med države članice, katerih 
valuta je euro in ki nimajo čezmernega 
primanjkljaja, kot ga določa člen 126(6) 
Pogodbe, ter niso predmet postopka v 
zvezi s čezmernim neravnovesjem v skladu 
z Uredbo (EU) št. […/…], sorazmerno z 
njihovim deležem v bruto nacionalnem 
prihodku upravičenih držav članic.

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, se 
namenijo stalnemu kriznemu mehanizmu 
(evropskemu denarnemu skladu). Do 
ustanovitve tovrstnega sklada se te 
denarne kazni namenijo evropskemu 
instrumentu za finančno stabilnost.

Or. de
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Predlog spremembe 46
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, tvorijo 
drug prihodek iz člena 311 Pogodbe, in se 
porazdelijo med države članice, katerih 
valuta je euro in ki nimajo čezmernega 
primanjkljaja, kot ga določa člen 126(6) 
Pogodbe, ter niso predmet postopka v 
zvezi s čezmernim neravnovesjem v skladu 
z Uredbo (EU) št. […/…], sorazmerno z 
njihovim deležem v bruto nacionalnem 
prihodku upravičenih držav članic.

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, tvorijo 
drug prihodek iz člena 311 Pogodbe, in se 
uporabijo za podporo doseganju ciljev 
Unije glede dolgoročnih naložb in 
delovnih mest, zlasti v najrevnejših delih 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 47
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati [xx] dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati s ponovno
vzpostavitvijo običajnih gospodarskih 
razmer in po tem, ko se je z učinkovito 
regulacijo finančnih trgov zagotovilo, da 
državne obveznice niso več predmet 
špekulacij.

Or. en


