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Predlog spremembe 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi 
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 21
Ilda Figueiredo

Predlog uredbe– akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. pt

Obrazložitev

Posledice pakta stabilnosti so jasne. Treba je:
– pakt stabilnosti preklicati 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 22
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Če javni dolg v primerjavi z bruto 
domačim proizvodom ne presega 
referenčne vrednosti, je treba pri 
ugotavljanju obstoja čezmernega 
primanjkljaja na podlagi merila 
primanjkljaja in korakov, ki vodijo do te 
ugotovitve, upoštevati številne pomembne 
dejavnike, obravnavane v poročilu na 
podlagi člena 126(3) Pogodbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 8 je v nasprotju z uvodno izjavo 7 ter členom 126 Pogodbe („upošteva tudi ... 
vse druge pomembne dejavnike”).

Predlog spremembe 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Oceni učinkovitih ukrepov bo v 
pomoč, če se izpolnjevanje ciljev za 
javnofinančne odhodke uporabi kot 
referenčna vrednost v povezavi z 
izvajanjem načrtovanih ukrepov na strani 
prihodkov.

(11) Oceni učinkovitih ukrepov bo v 
pomoč, če se izpolnjevanje ciljev za 
javnofinančne odhodke in davčne 
prihodke uporabi kot referenčna vrednost v 
povezavi z izvajanjem načrtovanih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bo javnofinančna konsolidacija osredotočena na nadzor izdatkov ter 
ustvarjanje prihodkov in bodo tako upoštevane vse možnosti za ustvarjanje zdravih javnih 
financ.

Predlog spremembe 25
Sven Giegold

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Oceni učinkovitih ukrepov bo v 
pomoč, če se izpolnjevanje ciljev za 
javnofinančne odhodke uporabi kot 
referenčna vrednost v povezavi z 
izvajanjem načrtovanih ukrepov na strani 
prihodkov.

(11) Oceni učinkovitih ukrepov bo v 
pomoč, če se izpolnjevanje ciljev za 
javnofinančne odhodke in davčne 
prihodke uporabi kot referenčna vrednost v 
povezavi z izvajanjem drugih načrtovanih 
ukrepov na strani prihodkov.

Or. en

Predlog spremembe 26
Sven Giegold

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Določbe te uredbe so povsem 
skladne s horizontalnimi klavzulami 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, in 
sicer s členi 7, 8, 9, 10 in 11, ter 
določbami Protokola št. 26 in člena 
153(5).

Or. en

Predlog spremembe 27
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (a) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Presežek javnofinančnega primanjkljaja 
nad referenčno vrednostjo se v skladu z 
drugo alineo člena 126(2)(a) Pogodbe šteje 
kot izjemen, kadar je posledica izrednega
dogodka, na katerega država članica ni 
mogla vplivati in ki pomembno vpliva na 
državni finančni položaj, ali je posledica 
resnega gospodarskega upada.

1. Presežek javnofinančnega primanjkljaja 
nad referenčno vrednostjo se v skladu z 
drugo alineo člena 126(2)(a) Pogodbe šteje 
kot izjemen, kadar je posledica dogodka, 
na katerega država članica ni mogla 
vplivati in ki pomembno vpliva na državni 
finančni položaj, ali je posledica 
gospodarskega upada.

Or. de

Predlog spremembe 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (b) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 1a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru preseganja referenčne 1a. V primeru preseganja referenčne 
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vrednosti velja, da se razmerje med javnim 
dolgom in bruto domačim proizvodom 
(BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro 
približuje referenčni vrednosti v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je 
odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno 
dvajsetino na leto. Pri uporabi tega 
kazalnika je treba v obdobju treh let od 
[začetka veljavnosti te uredbe – se vstavi] 
upoštevati njegov retrospektiven značaj.

vrednosti in če je gospodarstvo v zadnjih 
treh letih delovalo nad svojo 
zmogljivostjo, velja, da se razmerje med 
javnim dolgom in bruto domačim 
proizvodom (BDP) zadosti znižuje in 
dovolj hitro približuje referenčni vrednosti 
v skladu s členom 126(2)(b) Pogodbe, če 
se je odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno 
dvajsetino na leto. Pri uporabi tega 
kazalnika je treba v obdobju treh let od 
[začetka veljavnosti te uredbe – se vstavi] 
upoštevati njegov retrospektiven značaj.

Or. en

Obrazložitev

Z uvedbo pravila o posebni stopnji zmanjšanja javnega dolga, se bo poslabšala prociklična 
narava pakta za stabilnost. Ob upadu gospodarske rasti, ko se primanjkljaj povečuje, 
nominalni BDP pa znižuje, je izjemno težko obvladati dolg kot odstotek od BDP, ker prihaja 
do učinkov števca in imenovalca. Zato se s pravilom zmanjšanja dolga poslabšuje in 
poglablja upad rasti, zaradi česar je še težje dosegati javnofinančne cilje.

Predlog spremembe 29
David Casa

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (b) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 1a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru preseganja referenčne 
vrednosti velja, da se razmerje med javnim 
dolgom in bruto domačim proizvodom 
(BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro 
približuje referenčni vrednosti v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je 
odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno 
dvajsetino na leto. Pri uporabi tega 
kazalnika je treba v obdobju treh let od 
[začetka veljavnosti te uredbe – se vstavi] 

1a. V primeru preseganja referenčne 
vrednosti velja, da se razmerje med javnim 
dolgom in bruto domačim proizvodom 
(BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro 
približuje referenčni vrednosti v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je 
odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih, kot merilo po oceni 
triletnega obdobja, v povprečju zmanjšalo 
za eno dvajsetino na leto. Pri uporabi tega 
kazalnika je treba v obdobju treh let od 
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upoštevati njegov retrospektiven značaj. [začetka veljavnosti te uredbe – se vstavi] 
upoštevati njegov retrospektiven značaj.

Or. en

Predlog spremembe 30
Sven Giegold

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (b) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 1a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru preseganja referenčne 
vrednosti velja, da se razmerje med javnim 
dolgom in bruto domačim proizvodom 
(BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro 
približuje referenčni vrednosti v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je 
odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno 
dvajsetino na leto. Pri uporabi tega 
kazalnika je treba v obdobju treh let od 
[začetka veljavnosti te uredbe – se vstavi] 
upoštevati njegov retrospektiven značaj.

1a. V primeru preseganja referenčne 
vrednosti velja, da se razmerje med javnim 
dolgom in bruto domačim proizvodom 
(BDP) zadosti znižuje in dovolj hitro 
približuje referenčni vrednosti v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe, če se je 
odstopanje od referenčne vrednosti v 
prejšnjih treh letih zmanjšalo za eno 
dvajsetino na leto, če se je bruto domači 
proizvod (BDP) v dveh letih pred 
referenčnim letom povečal za potencialno 
stopnjo. Če ta pogoj ni izpolnjen, se 
razmerje med dolgom in BDP obravnava 
kot začasno preseganje glede na stopnjo 
zadostnega zniževanja, če država članica 
izpolnjuje pravila o trajnostnem 
oblikovanju fiskalne politike, kot so 
določena v Uredbi (ES) št. 1466/97. 
Razmerje zmanjšanja dolga se vsake tri 
leta pregleda. Pri uporabi tega kazalnika je 
treba v obdobju treh let od [začetka 
veljavnosti te uredbe – se vstavi] 
upoštevati njegov retrospektiven značaj.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja) in razvoj srednjeročnega 
proračunskega stanja (zlasti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo v času dobrih 
gospodarskih razmer, javne naložbe,
izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
spodbujanje mednarodne solidarnosti in 

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja, stanje neto prihrankov 
zasebnega sektorja) in razvoj 
srednjeročnega proračunskega stanja (zlasti 
prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v 
času dobrih gospodarskih razmer, javne 
naložbe, izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
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doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo.

spodbujanje mednarodne solidarnosti in 
doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo ter socialno in 
regionalno kohezijo.

Or. en

Predlog spremembe 32
Sven Giegold

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja) in razvoj srednjeročnega 
proračunskega stanja (zlasti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo v času dobrih 
gospodarskih razmer, javne naložbe, 
izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
socialnega in gospodarskega položaja 
(zlasti potencialna rast, obstoječi 
konjunkturni pogoji, inflacija, stopnja 
revščine, razlike v dohodku, stopnje 
brezposelnosti, čezmerna 
makroekonomska neravnovesja) in razvoj 
srednjeročnega proračunskega stanja (zlasti 
prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v 
času dobrih gospodarskih razmer, javne 
naložbe, izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
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vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
spodbujanje mednarodne solidarnosti in 
doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo.“

prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna in izrecna 
pozornost nameni zlasti finančnim 
prispevkom za spodbujanje mednarodne 
solidarnosti in doseganje ciljev politike 
Unije, vključno s finančno stabilnostjo, in 
finančnemu bremenu, ki izvira iz ukrepov 
dokapitalizacije in drugih začasnih 
ukrepov državne pomoči za finančni 
sektor med krizo, ter dolgovom in 
jamstvom, zagotovljenim pri ukrepih 
upravljanja državnih dolžniških kriz.

Or. en

Predlog spremembe 33
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja) in razvoj srednjeročnega 
proračunskega stanja (zlasti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo v času dobrih 
gospodarskih razmer, javne naložbe, 
izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja) in razvoj srednjeročnega 
proračunskega stanja (zlasti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo v času dobrih 
gospodarskih razmer, javne naložbe, 
izvajanje ukrepov v okviru skupne 
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
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splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
spodbujanje mednarodne solidarnosti in 
doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo.

splošne kakovosti javnih financ. V poročilu 
se po potrebi analizira tudi razvoj 
srednjeročnega stanja dolga (zlasti se v 
njem ustrezno upoštevajo dejavniki 
tveganja, vključno s strukturo zapadlosti in 
valuto denominacije dolga, ukrepi za 
usklajevanje stanj in tokov, nakopičene 
rezerve in druga javna sredstva; jamstva, 
zlasti v povezavi s finančnim sektorjem ter 
zasebni dolg, ker ta lahko predstavlja 
pogojno implicitno obveznost vlade). Poleg 
tega Komisija ustrezno upošteva vse druge 
dejavnike, ki so po mnenju zadevne države 
članice pomembni za izčrpno kvalitativno 
oceno preseganja referenčne vrednosti ter 
ki jih je Komisiji in Svetu posredovala 
država članica. V zvezi s tem se posebna 
pozornost nameni zlasti finančnim 
prispevkom za spodbujanje mednarodne 
solidarnosti in doseganje ciljev politike 
Unije, vključno s finančno stabilnostjo.

Or. de

Predlog spremembe 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (d) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: črtano
‘4. Komisija in Svet opravita 
uravnoteženo splošno oceno vseh 
pomembnih dejavnikov in pri tem ocenita 
zlasti, v kolikšni meri ti dejavniki vplivajo 
na oceno izpolnjevanja meril 
primanjkljaja in/ali dolga kot oteževalni 
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ali olajševalni dejavnik. Če razmerje med 
javnim dolgom in BDP presega 
referenčno vrednost, se pri ocenjevanju 
izpolnjevanja na podlagi merila 
primanjkljaja ti dejavniki upoštevajo v 
korakih iz odstavkov 4, 5 in 6 člena 126 
Pogodbe, ki vodijo do odločitve o obstoju 
čezmernega primanjkljaja, samo če je v 
celoti izpolnjen dvojni pogoj osnovnega 
načela – da ostaja javnofinančni 
primanjkljaj, preden se ti pomembni 
dejavniki upoštevajo, blizu referenčni 
vrednosti in da je referenčna vrednost 
presežena začasno.“

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe uvodne izjave 8. Lahko bi tudi rekli, da je v primeru, ko dolg neke 
države članice presega referenčno vrednost, toliko večja potreba po pregledu vseh 
pomembnih dejavnikov, na primer tudi bilance zbranih prihrankov v zasebnem sektorju.

Predlog spremembe 35
Sven Giegold

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (d) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija in Svet opravita uravnoteženo 
splošno oceno vseh pomembnih 
dejavnikov in pri tem ocenita zlasti, v 
kolikšni meri ti dejavniki vplivajo na oceno 
izpolnjevanja meril primanjkljaja in/ali 
dolga kot oteževalni ali olajševalni 
dejavnik. Če razmerje med javnim dolgom 
in BDP presega referenčno vrednost, se 
pri ocenjevanju izpolnjevanja na podlagi 
merila primanjkljaja ti dejavniki 
upoštevajo v korakih iz odstavkov 4, 5 in 6 
člena 126 Pogodbe, ki vodijo do odločitve 

4. Komisija in Svet opravita uravnoteženo 
splošno oceno vseh pomembnih 
dejavnikov in pri tem ocenita zlasti, v 
kolikšni meri ti dejavniki vplivajo na oceno 
izpolnjevanja meril primanjkljaja in/ali 
dolga kot oteževalni ali olajševalni 
dejavnik.
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o obstoju čezmernega primanjkljaja, samo 
če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj 
osnovnega načela – da ostaja 
javnofinančni primanjkljaj, preden se ti 
pomembni dejavniki upoštevajo, blizu 
referenčni vrednosti in da je referenčna 
vrednost presežena začasno.

Or. en

Predlog spremembe 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – podtočka da (novo) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:
„5. V vseh proračunskih ocenah v okviru 
postopka v zvezi s čezmernim 
proračunskim primanjkljajem Komisija 
in Svet ustrezno upoštevata izvajanje 
strukturnih reform, ki prispevajo k 
doseganju ciljev Unije glede trajnostne 
gospodarske, socialne in okoljsko 
odgovorne rasti."

Or. en

Predlog spremembe 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (e) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru držav članic, v katerih 7. V primeru držav članic, v katerih 
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presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v 
celoti naložbeni pokojninski steber, 
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se stroški 
reforme upoštevajo samo, če primanjkljaj 
ostaja blizu referenčni vrednosti. V ta 
namen se pet let od datuma začetka 
veljavnosti take reforme upoštevajo njeni 
neto stroški, kot so odraženi v gibanju 
primanjkljaja in dolga, na linearni 
degresivni osnovi. Poleg tega se ne glede 
na datum začetka veljavnosti reforme v 
prehodnem obdobju petih let [datum 
začetka veljavnosti te uredbe, se vstavi] 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju dolga, na enaki linearni 
degresivni osnovi. Tako izračunani neto 
stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi 
Sveta po členu 126(12) Pogodbe o 
razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 Pogodbe, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske 
reforme.

presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje reform, ki ohranjajo obstoječa 
ter ustvarjajo nova in boljša delovna 
mesta, ter reform na osnovi javnih naložb, 
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se stroški 
reforme upoštevajo samo, če primanjkljaj 
ostaja blizu referenčni vrednosti. V ta 
namen se pet let od datuma začetka 
veljavnosti take reforme upoštevajo njeni 
neto stroški, kot so odraženi v gibanju 
primanjkljaja in dolga, na linearni 
degresivni osnovi. Poleg tega se ne glede 
na datum začetka veljavnosti reforme v 
prehodnem obdobju petih let [datum 
začetka veljavnosti te uredbe, se vstavi] 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju dolga, na enaki linearni 
degresivni osnovi. Tako izračunani neto
stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi 
Sveta po členu 126(12) Pogodbe o 
razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 Pogodbe, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske 
reforme.

Or. en
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Predlog spremembe 38
Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (e) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v 
celoti naložbeni pokojninski steber, 
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se stroški 
reforme upoštevajo samo, če primanjkljaj 
ostaja blizu referenčni vrednosti. V ta 
namen se pet let od datuma začetka 
veljavnosti take reforme upoštevajo njeni 
neto stroški, kot so odraženi v gibanju 
primanjkljaja in dolga, na linearni 
degresivni osnovi. Poleg tega se ne glede 
na datum začetka veljavnosti reforme v 
prehodnem obdobju petih let [datum 
začetka veljavnosti te uredbe, se vstavi] 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju dolga, na enaki linearni 
degresivni osnovi. Tako izračunani neto 
stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi 
Sveta po členu 126(12) Pogodbe o 
razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 Pogodbe, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v 
celoti naložbeni pokojninski steber, 
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se skupni 
stroški reforme upoštevajo samo, če 
primanjkljaj ostaja blizu referenčni 
vrednosti. V ta namen se od datuma 
začetka veljavnosti take reforme 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju primanjkljaja in dolga, 
na linearni degresivni osnovi. Poleg tega se 
ne glede na datum začetka veljavnosti 
reforme [datum začetka veljavnosti te 
uredbe, se vstavi] upoštevajo njeni neto 
stroški, kot so odraženi v gibanju dolga, na 
enaki linearni degresivni osnovi. Tako 
izračunani neto stroški se upoštevajo tudi 
pri odločitvi Sveta po členu 126(12) 
Pogodbe o razveljavitvi nekaterih ali vseh 
odločitev Sveta, sprejetih v skladu z 
odstavki 6 do 9 in 11 člena 126 Pogodbe,
če se je primanjkljaj znatno in stalno 
zmanjševal ter dosegel raven blizu 
referenčne vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske 
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preobrata zgoraj navedene pokojninske 
reforme.

reforme.

Or. en

Obrazložitev

Pokojninske reforme pogosto dolgotrajno vplivajo na javne finance držav članic, zato 
petletno obdobje, ki ga predlaga Evropska komisija, ni pomembno. Omejitev možnosti, da se 
pri oceni poteka postopkov v zvezi s čezmernim primanjkljajem upoštevajo tudi pokojninske 
reforme, na pet let lahko države članice zavira pri uvedbi pokojninskih reform, ki so bistvene 
za stabilnost javnih financ.

Predlog spremembe 39
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (e) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v 
celoti naložbeni pokojninski steber,
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se stroški 
reforme upoštevajo samo, če primanjkljaj 
ostaja blizu referenčni vrednosti. V ta 
namen se pet let od datuma začetka 
veljavnosti take reforme upoštevajo njeni 
neto stroški, kot so odraženi v gibanju 
primanjkljaja in dolga, na linearni 
degresivni osnovi. Poleg tega se ne glede 
na datum začetka veljavnosti reforme v 
prehodnem obdobju petih let [datum 

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, Komisija in 
Svet pri oceni gibanja višine primanjkljaja 
in dolga v okviru postopka v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem upoštevata tudi 
reformne stroške za javno financirani 
steber. Kadar delež dolga presega 
referenčno vrednost, se stroški reforme 
upoštevajo samo, če primanjkljaj ostaja 
blizu referenčni vrednosti. V ta namen se 
pet let od datuma začetka veljavnosti take 
reforme upoštevajo njeni neto stroški, kot 
so odraženi v gibanju primanjkljaja in 
dolga, na linearni degresivni osnovi. Poleg 
tega se ne glede na datum začetka 
veljavnosti reforme v prehodnem obdobju 
petih let [datum začetka veljavnosti te 
uredbe, se vstavi] upoštevajo njeni neto 
stroški, kot so odraženi v gibanju dolga, na 
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začetka veljavnosti te uredbe, se vstavi] 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju dolga, na enaki linearni 
degresivni osnovi. Tako izračunani neto 
stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi 
Sveta po členu 126(12) Pogodbe o 
razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 Pogodbe, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske 
reforme.

enaki linearni degresivni osnovi. Tako 
izračunani neto stroški se upoštevajo tudi 
pri odločitvi Sveta po členu 126(12) 
Pogodbe o razveljavitvi nekaterih ali vseh 
odločitev Sveta, sprejetih v skladu z 
odstavki 6 do 9 in 11 člena 126 Pogodbe, 
če se je primanjkljaj znatno in stalno 
zmanjševal ter dosegel raven blizu 
referenčne vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske 
reforme.

Or. de

Predlog spremembe 40
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (a) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Komisija ob popolnem upoštevanju 
mnenja iz odstavka 1 meni, da obstaja 
čezmerni primanjkljaj, Svetu predloži svoje 
mnenje in predlog v skladu s členom 
126(5) in (6).

2. Če Komisija ob popolnem upoštevanju 
mnenja iz odstavka 1 meni, da obstaja 
čezmerni primanjkljaj, Svetu predloži svoje 
mnenje in predlog v skladu s členom 
126(5) in (6). Komisija predstavi svoj 
predlog parlamentu zadevne države 
članice.

Or. de
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Predlog spremembe 41
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka c 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V priporočilu Sveta, pripravljenem v 
skladu s členom 126(7) Pogodbe, se določi 
rok največ šestih mesecev za sprejetje 
učinkovitih ukrepov s strani zadevne 
države članice. V priporočilu Sveta se 
določi tudi rok za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja, ki se mora doseči v letu, ki 
sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega 
primanjkljaja, razen če obstajajo posebne 
okoliščine. Da se zagotovi zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja v roku iz 
priporočila, Svet v priporočilu zahteva, da 
država članica doseže letne proračunske 
cilje, ki na podlagi napovedi, na kateri 
temelji priporočilo, ustrezajo minimalnemu 
letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 
0,5 % BDP in so izločeni vplivi 
konjunkture ter enkratnih in začasnih 
ukrepov.

4. V priporočilu Sveta, pripravljenem v 
skladu s členom 126(7) Pogodbe, se določi 
rok največ šestih mesecev za sprejetje 
učinkovitih ukrepov s strani zadevne 
države članice. V priporočilu Sveta se 
določi tudi rok za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja, ki ga je treba doseči v 
primernem časovnem obdobju. Da se 
zagotovi zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja v roku iz priporočila, Svet v 
priporočilu zahteva, da država članica 
doseže letne proračunske cilje, ki na 
podlagi napovedi, na kateri temelji 
priporočilo, ustrezajo minimalnemu 
letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 
0,5 % BDP in so izločeni vplivi 
konjunkture ter enkratnih in začasnih 
ukrepov.

Or. de

Predlog spremembe 42
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (e) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so bili v skladu s priporočilom na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe sprejeti 
učinkoviti ukrepi in če po sprejetju 
priporočila nastopijo nepričakovani 

5. Če so bili v skladu s priporočilom na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe sprejeti 
učinkoviti ukrepi in če po sprejetju 
priporočila nastopijo nepričakovani 
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neugodni gospodarski dogodki z večjimi 
negativnimi posledicami za javne finance, 
se lahko Svet na priporočilo Komisije 
odloči sprejeti revidirano priporočilo na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe. Revidirano 
priporočilo lahko ob upoštevanju 
pomembnih dejavnikov iz člena 2(3) te 
uredbe zlasti podaljša rok za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja praviloma za 
eno leto. Svet na podlagi gospodarske 
napovedi iz svojega priporočila oceni, ali 
obstajajo nepričakovani neugodni 
gospodarski dogodki z večjimi negativnimi 
posledicami za javne finance. V primeru 
resnega splošnega gospodarskega upada se 
lahko Svet na priporočilo Komisije tudi 
odloči, da bo sprejel revidirano priporočilo 
na podlagi člena 126(7) Pogodbe.

neugodni gospodarski dogodki z večjimi 
negativnimi posledicami za javne finance, 
se lahko Svet na priporočilo Komisije 
odloči sprejeti revidirano priporočilo na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe. Revidirano 
priporočilo se objavi, Komisija pa ga 
predstavi parlamentu zadevne države 
članice. Ob upoštevanju pomembnih 
dejavnikov iz člena 2(3) te uredbe bi bilo 
treba v tem poročilu podaljšati za najmanj 
eno leto zlasti rok za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja. Svet na podlagi 
gospodarske napovedi iz svojega 
priporočila oceni, ali obstajajo 
nepričakovani neugodni gospodarski 
dogodki z večjimi negativnimi posledicami 
za javne finance. V primeru resnega 
splošnega gospodarskega upada se lahko 
Svet na priporočilo Komisije tudi odloči, 
da bo sprejel revidirano priporočilo na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 43
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka (a) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: črtano
„1. Sklep Sveta o pozivu zadevni 
sodelujoči državi članici, naj sprejme 
ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v 
skladu s členom 126(9) Pogodbe, se 
sprejme v dveh mesecih od ugotovitve 
Sveta, da učinkoviti ukrepi v skladu s 
členom 126(8) niso bili sprejeti. Da se 
zagotovi zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja v roku iz poziva, Svet v 
pozivu zahteva, da država članica doseže 
letne proračunske cilje, ki na podlagi 
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napovedi, na kateri temelji poziv, 
ustrezajo minimalnemu letnemu 
izboljšanju, pri čemer je merilo 0,5 % 
BDP in so izločeni vplivi konjunkture ter 
enkratnih in začasnih ukrepov. Svet 
navede tudi ukrepe, ki so potrebni za 
dosego teh ciljev.”

Or. de

Predlog spremembe 44
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka (b) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 5 – odstavek 1a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „Po pozivu Sveta v skladu s členom 
126(9) Pogodbe zadevna država članica 
predloži Komisiji in svetu poročilo o 
ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi 
poziva Sveta. Poročilo vključuje cilje za 
javnofinančne odhodke in diskrecijske 
ukrepe na strani prihodkov ter 
informacije o ukrepih, sprejetih na 
podlagi posebnih priporočil Sveta, da 
lahko Svet po potrebi sprejme sklep v 
skladu s členom 6(2) te uredbe. Poročilo 
se objavi.“

črtano

Or. de

Predlog spremembe 45
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka c 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so bili v skladu s pozivom na podlagi 
člena 126(9) Pogodbe sprejeti učinkoviti 
ukrepi in če po sprejetju poziva nastopijo 
nepričakovani neugodni gospodarski 
dogodki z večjimi negativnimi posledicami 
za javne finance, se lahko Svet na 
priporočilo Komisije odloči sprejeti 
revidiran poziv na podlagi člena 126(9) 
Pogodbe. Revidiran poziv lahko ob 
upoštevanju pomembnih dejavnikov iz 
člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja 
praviloma za eno leto. Svet na podlagi 
gospodarske napovedi iz svojega poziva 
oceni, ali obstajajo nepričakovani
neugodni gospodarski dogodki z večjimi
negativnimi posledicami za javne finance. 
V primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko Svet na 
priporočilo Komisije tudi odloči, da bo 
sprejel revidiran poziv na podlagi člena 
126(9) Pogodbe.

2. Če so bili v skladu s pozivom na podlagi 
člena 126(9) Pogodbe sprejeti učinkoviti 
ukrepi in če po sprejetju poziva nastopijo 
neugodni gospodarski dogodki z 
negativnimi posledicami za javne finance, 
se lahko Svet po posvetovanju z vlado 
zadevne države članice odloči sprejeti 
revidiran poziv na podlagi člena 126(9) 
Pogodbe. V revidiranem pozivu se ob 
upoštevanju pomembnih dejavnikov iz 
člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja za 
najmanj eno leto. Svet na podlagi 
gospodarske napovedi iz svojega poziva 
oceni, ali obstajajo neugodni gospodarski 
dogodki z negativnimi posledicami za 
javne finance, in ali so neugodne 
gospodarske spremembe povezane z 
izvajanjem priporočil Sveta. V primeru
splošnega gospodarskega upada bi moral
Svet na priporočilo Komisije tudi odločiti, 
da bo sprejel revidiran poziv na podlagi 
člena 126(9) Pogodbe.

Or. de

Predlog spremembe 46
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo 
člena 126(11) Pogodbe, Svet uvede 
sankcije v skladu s členom 126(11). Vsak 
tak sklep se sprejme najpozneje v štirih 
mesecih po sklepu Sveta o pozivu zadevni 
sodelujoči državi članici, naj sprejme 
ukrepe v skladu s členom 126(9).

črtano
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Or. de

Predlog spremembe 47
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep Sveta o zaostritvi sankcij v skladu s 
členom 126(11) Pogodbe se sprejme 
najpozneje v dveh mesecih po datumih za 
poročanja iz Uredbe (ES) št. 479/2009. 
Sklep Sveta o razveljavitvi nekaterih ali 
vseh njegovih odločitev v skladu s členom 
126(12) Pogodbe se sprejme čimprej in v 
vsakem primeru najpozneje v dveh 
mesecih po datumih za poročanje iz 
Uredbe (ES) št. 479/2009.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 48
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka (a) 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija in Svet redno spremljata 
izvajanje ukrepov, ki jih sprejme:

1. Komisija in Svet redno preverjata 
izvajanje ukrepov, ki jih sprejme:

Or. de
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Predlog spremembe 49
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadarkoli Svet sprejme sklep o uvedbi 
sankcij proti sodelujoči državi članici v 
skladu s členom 126(11) Pogodbe, se 
praviloma zahteva globa. Svet se lahko 
odloči za dopolnitev te globe z drugimi 
ukrepi iz člena 126(11) Pogodbe.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 50
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znesek globe je sestavljen iz 
nespremenljivega dela v višini 0,2 % BDP 
in spremenljivega dela. Spremenljivi del 
znaša eno desetino razlike med 
primanjkljajem kot odstotkom BDP v 
prejšnjem letu in ali referenčno 
vrednostjo javnofinančnega primanjkljaja 
ali, če nespoštovanje proračunske 
discipline vključuje merilo dolga, 
javnofinančnim saldom kot odstotkom 
BDP, ki bi se moral v skladu s pozivom na 
podlagi člena 126(9) Pogodbe doseči v 
istem letu.

1. Znesek globe ne sme presegati 0,05 % 
BDP.

Or. de
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Predlog spremembe 51
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsako naslednje leto do razveljavitve
sklepa o obstoju čezmernega primanjkljaja 
Svet oceni, ali je zadevna sodelujoča 
država članica sprejela učinkovite ukrepe 
na podlagi poziva Sveta iz člena 126(9) 
Pogodbe. V tej letni oceni se Svet v skladu 
s členom 126(11) Pogodbe odloči zaostriti 
sankcije, razen če je zadevna sodelujoča 
država članica ravnala v skladu s pozivom 
Sveta. Če se odloči za dodatno globo, se ta 
izračuna na enak način kot spremenljivi 
del globe v skladu z odstavkom 1.

2. Vsako naslednje leto do razveljavitve 
sklepa o obstoju čezmernega primanjkljaja 
Svet oceni, ali je zadevna sodelujoča 
država članica sprejela učinkovite ukrepe 
na podlagi poziva Sveta iz člena 126(9) 
Pogodbe. Če se odloči za globo, ta ne 
presega 0,01 % BDP.

Or. de

Predlog spremembe 52
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posamezna globa iz odstavkov 1 in 2 ne 
presega zgornje meje 0,5 % BDP.

3. Posamezna globa iz odstavkov 1 in 2 ne 
presega zgornje meje 0,01 % BDP.

Or. de



PE458.551v01-00 26/27 AM\856335SL.doc

SL

Predlog spremembe 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
porazdelijo med sodelujoče države članice, 
ki nimajo čezmernega primanjkljaja, kot 
ga določa člena 126(6) Pogodbe, in ki niso 
predmet postopka v zvezi s čezmernim 
neravnovesjem v smislu Uredbe (EU) št. 
[…/…], sorazmerno z njihovim deležem v 
skupnem bruto nacionalnem dohodku 
(BND) upravičenih držav članic.

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
porazdelijo med sodelujoče države članice, 
ki imajo gospodarsko-trgovinski
primanjkljaj, kot ga določa člena 126(6) 
Pogodbe, strogo vezano na trajnostne 
gospodarske, socialne in okoljske naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 54
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
porazdelijo med sodelujoče države članice, 
ki nimajo čezmernega primanjkljaja, kot 
ga določa člena 126(6) Pogodbe, in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem v smislu 
Uredbe (EU) št. […/…], sorazmerno z 
njihovim deležem v skupnem bruto 
nacionalnem dohodku (BND) upravičenih 
držav članic.“

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
uporabijo v podporo naložbenim in 
zaposlovalnim ciljem Unije, pri tem pa 
upošteva zlasti potreba po trajnostnem 
razvoju najrevnejših regij v Uniji.

Or. de
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Predlog spremembe 55
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe– akt o spremembi 
Člen 1 – točka 14 
Uredba (ES) št. 1467/97
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
porazdelijo med sodelujoče države članice, 
ki nimajo čezmernega primanjkljaja, kot 
ga določa člena 126(6) Pogodbe, in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem v smislu 
Uredbe (EU) št. […/…], sorazmerno z 
njihovim deležem v skupnem bruto 
nacionalnem dohodku (BND) upravičenih 
držav članic.“

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
dodelijo stalnemu kriznemu mehanizmu 
(Evropskemu denarnemu skladu). Do 
vzpostavitve evropskega denarnega sklada 
bi jih bilo treba dodeliti evropskemu 
instrumentu za finančno stabilnost.

Or. de

Predlog spremembe 56
Jürgen Klute

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati, ko so znova 
vzpostavljene normalne gospodarske 
razmere in učinkovita ureditev finančnih 
trgov zagotavlja, da ni več špekulacij z 
državnimi obveznicami.

Or. en


