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Predlog spremembe 63
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:
– razveljavi Pakt stabilnosti in ga nadomesti s pristnim Paktom za zaposlovanje in socialni 
napredek, 
– spodbuditi gospodarsko in socialno kohezijo z več strukturnimi skladi in kohezijskim
skladom,
– ustvariti Solidarnostni sklad s prispevki držav euroobmočja, ki imajo proračunski presežek, 
da se podprejo države v težavah s proizvodnjo, osnovnimi javnimi storitvami, ustvarjanjem 
delovnih mest s pravicami in izkoreninjenje revščine,
– dajo prednosti socialnim kazalnikom, dostojnim delovnim mestom in plačam, socialnemu 
varstvu in enakim priložnostim.

Predlog spremembe 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 65
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 121(6) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 121(6), 
148(3) in 148(4) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 66
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Določbe te uredbe so popolnoma v 
skladu s horizontalnimi klavzulami 
PDEU, zlasti s členi 7, 8, 9, 10 in 11 ter 
določbami Protokola 26 in člena 153(5).

Or. en

Predlog spremembe 67
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast, s 
posebnim upoštevanjem konkurenčnosti 
Unije.

Or. de
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Predlog spremembe 68
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter postopke za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
razviti na nacionalni ravni in na ravni 
Unije glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 69
Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo za njihovo ocenjevanje bi bilo 
treba dodatno razviti in o njih razpravljati 
na nacionalni ravni ter na ravni Unije 
glede na izkušnje, zbrane pri izvajanju 
Pakta za stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 70
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
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mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
zagotovila hiter napredek pri vzdržnosti in 
proračunski manevrski prostor, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

mora državam članicam za povečanje 
konkurenčnosti zagotoviti varnostno mejo 
ob upoštevanju referenčne vrednosti v 
višini 3 % BDP, da bi se zagotovila hiter 
napredek pri vzdržnosti in proračunski 
manevrski prostor, predvsem ob 
upoštevanju potreb po javnih naložbah.

Or. de

Predlog spremembe 71
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
zagotovila hiter napredek pri vzdržnosti in
proračunski manevrski prostor, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
zagotovili vzdržne javne finance ali hiter 
napredek pri vzdržnosti ter obenem 
ohranil proračunski manevrski prostor, 
predvsem ob upoštevanju potreb po javnih 
naložbah.

Or. en

Predlog spremembe 72
Ria Oomen-Ruijten

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
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zagotovila hiter napredek pri vzdržnosti in 
proračunski manevrski prostor, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

zagotovile vzdržne javne finance ali hiter 
napredek pri vzdržnosti in proračunski 
manevrski prostor, predvsem ob 
upoštevanju potreb po javnih naložbah.

Or. en

Predlog spremembe 73
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Treba je začeti izvajati obveznost 
doseganja in ohranjanja srednjeročnega
proračunskega cilja z natančno določitvijo 
načel oblikovanja preudarne fiskalne 
politike.

(7) Treba je začeti izvajati obveznost 
doseganja in ohranjanja srednjeročnega 
proračunskega cilja z natančno določitvijo 
načel oblikovanja trajnostne fiskalne 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oblikovanje preudarne fiskalne 
politike predpostavlja, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
BDP; presežki te norme se izravnavajo z 
diskrecijskim povečanjem državnih 
prihodkov, diskrecijsko zmanjšanje 
prihodkov pa se nadomesti z zmanjšanjem 
porabe.

(9) Oblikovanje tehtne fiskalne politike 
predpostavlja, da se javne finance 
srednjeročno držijo niza okvirnih smernic 
o izdatkih in prihodkih. Rast davčnih 
prihodkov (če izključimo začasne vire 
prihodkov), običajno ne bi smela 
zaostajati za srednjeročno stopnjo rasti 
BDP. Rast državne porabe (tiste, pri kateri 
so socialne koristi in poraba povezani s 
poslovnim ciklom) v običajnih okoliščinah 
ne presega razumne srednjeročne stopnje 
rasti BDP. Diskrecijsko povečanje 
odhodkov ali diskrecijsko zmanjšanje
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davčnih prihodkov je treba izravnati z 
drugimi spremljevalnimi diskrecijskimi 
ukrepi na strani odhodkov ali/in na strani 
davčnih prihodkov.

Or. en

Obrazložitev

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Predlog spremembe 75
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oblikovanje preudarne fiskalne 
politike predpostavlja, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
BDP; presežki te norme se izravnavajo z 
diskrecijskim povečanjem državnih 
prihodkov, diskrecijsko zmanjšanje 
prihodkov pa se nadomesti z zmanjšanjem 
porabe.

(9) Trajnostna fiskalna politika
predpostavlja skladnost z nizem pravil na 
strani prihodkov in odhodkov, kjer so pri 
rasti strukturnih fiskalnih dohodkov 
izključeni izredni, ciklično usmerjeni in 
enkratni ukrepi, običajno ne bi smeli 
zaostajati za srednjeročno stopnjo rasti 
BDP prek poslovnega cikla. Stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega srednjeročne stopnje rasti BDP 
vzdolž poslovnega cikla, diskrecijsko 
povečanje presežkov te norme pri 
odhodkih ali diskrecijsko zmanjšanje 
davčnih prihodkov se izravnavajo z 
drugimi spremljevalnimi diskrecijskimi 
ukrepi na strani odhodkov ali/in na strani 
davčnih prihodkov. Trajnostna fiskalna 
politika pomeni ustrezno in izrecno 
upoštevanje dolgoročnih determinant 
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gospodarske trajnosti (kot so socialna 
vključenost, zunanji okoljski dejavniki, 
zlasti podnebne spremembe, stroški, 
povezani z internalizacijo drugih 
negativnih zunanjih dejavnikov, ki 
pomenijo breme za prihodnje generacije) 
kot otežujočih ali blažilnih dejavnikov v 
smislu Uredbe 1467/97.

Or. en

Predlog spremembe 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega
gospodarskega upada, da se omogoči 
oživitev gospodarstva.

(10) Začasen odklon od tehtnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega gospodarskega 
upada, tudi v obdobju, v kalterem 
gopsodarstvo deluje pod svojimi 
običajnimi zmogljivostmi, da se omogoči 
popolna oživitev gospodarstva.

Or. en

Obrazložitev

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.
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Predlog spremembe 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada, da se omogoči 
oživitev gospodarstva.

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru recesije, da se omogoči 
oživitev.

Or. en

Predlog spremembe 78
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada, da se omogoči 
oživitev gospodarstva.

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
izjemoma dovoliti v primeru resnega 
splošnega gospodarskega upada, da se 
omogoči oživitev gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 79
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Začasen odklon od preudarnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada, da se omogoči 

(10) Začasen odklon od trajnostnega 
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada, da se omogoči 
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oživitev gospodarstva. oživitev gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 80
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.
Evropski parlament lahko zadevno državo 
članico povabi, naj njegovemu 
pristojnemu odboru pojasni svoje politike.

Or. en

Predlog spremembe 81
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
trajnostnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

Or. en
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Predlog spremembe 82
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
trajnostnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 83
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
Pogodbe za primere, v katerih še naprej 
obstaja vztrajno in znatno odstopanje od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike.

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
PDEU za primere, v katerih še naprej 
obstajajo vztrajno in znatno odstopanje od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike, 
nedejavnost ali nepripravljenost na 
sodelovanje.

Or. en

Predlog spremembe 84
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
Pogodbe za primere, v katerih še naprej 
obstaja vztrajno in znatno odstopanje od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike.

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
Pogodbe za primere, v katerih še naprej 
obstaja vztrajno in znatno odstopanje od 
trajnostnega oblikovanja fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 85
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka sodelujoča država članica 
predloži Svetu in Komisiji podatke, 
potrebne za izvajanje rednega 
večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe, v obliki programa za stabilnost, 
ki predstavlja bistveno podlago za 
stabilnost cen in močno trajnostno rast, ki 
je pogoj za ustvarjanje delovnih mest.

1. Vsaka sodelujoča država članica 
predloži Svetu in Komisiji podatke, 
potrebne za izvajanje rednega 
večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe, v obliki programa za stabilnost, 
ki predstavlja bistveno podlago za 
stabilnost cen, konkurenčnost in močno 
trajnostno rast, ki je pogoj za ustvarjanje 
delovnih mest.

Or. de

Predlog spremembe 86
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 3 – odstavek 3



PE458.552v01-00 14/35 AM\856336SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a) in (b) so 
prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov, potekov rasti in kazalnikov 
konkurenčnosti gospodarstva in temeljne 
ekonomske predpostavke iz odstavkov 2(a) 
in (b) so prikazani na letni osnovi za 
minulo in tekoče leto ter še za prihodnja tri 
leta.

Or. en

Predlog spremembe 87
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi ocene Komisije ter 
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe preuči srednjeročne proračunske 
cilje, ki jih predstavijo zadevne države 
članice, preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla.

1. Na podlagi ocene Komisije ter 
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
PDEU preuči srednjeročne proračunske 
cilje in predviden potek javnega 
zadolževanja, kot jih predstavijo zadevne 
države članice v svojih programih za 
stabilnost preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla.

Or. en
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Predlog spremembe 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe skladen z oblikovanjem 
preudarne fiskalne politike, ob sočasnem 
upoštevanju učinka ukrepov, sprejetih ali 
načrtovanih na strani prihodkov.

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali sta potek rasti 
državne porabe in potek rasti davčnega 
dohodka skladna z oblikovanjem tehtne
fiskalne politike, ob tem pa upošteval
morebitne kompenzacijske učinke
izravnalnih diskrecijskih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 89
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe skladen z oblikovanjem 
preudarne fiskalne politike, ob sočasnem 
upoštevanju učinka ukrepov, sprejetih ali 
načrtovanih na strani prihodkov.

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe skladen z oblikovanjem 
trajnostne fiskalne politike, ob sočasnem 
upoštevanju učinka ukrepov, sprejetih ali 
načrtovanih na strani prihodkov.

Or. en



PE458.552v01-00 16/35 AM\856336SL.doc

SL

Predlog spremembe 90
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
preudarno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
trajnostno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže razumne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže ocenjene razumne 
srednjeročne stopnje rasti BDP, medtem ko 
rast davčnih prihodkov ne zaostaja za 
rastjo državnih prihodkov, razen če so 
presežki ali primanjkljaji izravnani z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov;

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 1 ETUC. Poleg tega je utemeljitev, da vlade lahko nadzorujejo
odhodke, na pa prihodkov, nepravilna. Oboji so zelo povezani s poslovnim ciklom, pri čemer 
upad prav tako zmanjšuje davčne prihodke kot zvišuje državno porabo.
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Predlog spremembe 92
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže razumne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže trajnostne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe na preseže stopnje 
pod razumno srednjeročno stopnjo rasti 
BDP, razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg izrednega upada stopnje rasti 
državne porabe v primerjavi z razumno 
srednjeročno stopnjo rasti BDP je določen
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast srednjeročne stopnje rasti 
BDP, medtem ko letna srednjeročna rast 
porabe ne bi smela preseči stopnje pod 
razumno srednjeročno stopnjo rasti BDP, 
razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi. Vpliv nadomestila 
za brezposelnost in drugih socialnih 
odhodkov, povezanih s poslovnim ciklom, 
se ne sme upoštevati pri izračunu in oceni 
poteka rasti državne porabe. Odstopanje 
od teh okvirnih porabe in poteka rasti ne 
šteje za problematično, če je izravnavo z 
diskrecijskimi ukrepi na strani odhodkov 
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ali prihodkov ali obeh. Obseg izrednega 
upada stopnje rasti državne porabe v 
primerjavi z razumno srednjeročno stopnjo 
rasti BDP ter obseg presežka stopnje rasti 
davčnega prihodka v primerjavi s 
srednjeročno rastjo BDP sta določena
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 94
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe na preseže stopnje 
pod razumno srednjeročno stopnjo rasti 
BDP, razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg izrednega upada stopnje rasti 
državne porabe v primerjavi z razumno
srednjeročno stopnjo rasti BDP je določen 
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe na preseže stopnje 
pod trajnostno srednjeročno stopnjo rasti 
BDP, razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg izrednega upada stopnje rasti 
državne porabe v primerjavi z trajnostno
srednjeročno stopnjo rasti BDP je določen 
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 95
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Trajnostna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih 
strukturnih reform, ki imajo neposredne 
dolgoročne učinke na prihranek pri 
izdatkih, vključno s spodbujanjem 
potencialne rasti, in torej preverljiv učinek 
na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje 
strukturnih reform, ki prispevajo k 
doseganju ciljev Unije na področju rasti,
zaposlovanja ter socialne in regionalne 
kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 97
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
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Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih 
strukturnih reform, ki imajo neposredne 
dolgoročne učinke na prihranek pri 
izdatkih, vključno s spodbujanjem 
potencialne rasti, in torej preverljiv učinek 
na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, lahko upošteva samo 
izvajanje večjih strukturnih reform, ki 
imajo neposredne dolgoročne učinke na 
prihranek pri izdatkih, vključno s 
spodbujanjem potencialne rasti, in torej 
preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost 
javnih financ.

Or. en

Predlog spremembe 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža 
neto reformne stroške za javno 
financirani steber, pod pogojem, da 

Posebna pozornost se posveča tistim
reformam, ki ohranjajo obstoječa ter 
ustvarjajo nova in boljša delovna mesta 
ter reformam na podlagi javnih naložb. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja.
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odklon ostane začasen in da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj 
ohrani ustrezna varnostna meja.

Or. en

Predlog spremembe 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki krepijo
večstebrni sistem. Državam članicam, ki 
izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon 
od prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Or. en

Predlog spremembe 100
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča Med temi reformami se posveča posebna 
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pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

pozornost pokojninski, ko se uvaja 
večstebrni sistem z vključevanjem 
zakonsko določenega, v celoti kapitalsko 
financiranega stebra. Državam članicam, ki 
izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon 
od prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Or. en

Predlog spremembe 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih resnega gospodarskega upada, 
tudi v obdobju odprave njegovih posledic 
in obdobju, v katerem gospodarstvo še ne 
deluje z vso zmogljivosti, se državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje fiskalne politike, kot je 
opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih recesije se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje fiskalne politike, kot je 
opredeljeno v četrtem pododstavku, da bi 
olajšali oživitev gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 103
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Samo v obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 104
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 

V obdobjih resnega gospodarskega ali 
socialnega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
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prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje trajnostne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 105
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet preveri program za stabilnost v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
preudarne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 
prilagodi svoj program.

2. Svet preveri program za stabilnost v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
trajnostne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 
prilagodi svoj program.

Or. en

Predlog spremembe 106
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov sodelujočih 
držav članic ter ocen Komisije in 

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov sodelujočih 
držav članic ter ocen Komisije in 
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Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje programov za stabilnost, še 
zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja preudarne
fiskalne politike.

Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje programov za stabilnost, še 
zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja trajnostne
fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 107
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja preudarne fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 
člena 5(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja, lahko 
Komisija v skladu s členom 121(4) 
Pogodbe zadevni državi članici pošlje 
opozorilo.

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja trajnostne fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 
člena 5(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja, lahko 
Komisija v skladu s členom 121(4) 
Pogodbe zadevni državi članici pošlje 
opozorilo.

Or. en

Predlog spremembe 108
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje od oblikovanja preudarne Odstopanje od oblikovanja trajnostne
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fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem preudarne
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih.

fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem trajnostne
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih.

Or. en

Predlog spremembe 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada.

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru recesije.

Or. en

Predlog spremembe 110
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
preudarne fiskalne politike vztrajno ali je 
še zlasti zaskrbljujoče, Svet na priporočilo 

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
trajnostne fiskalne politike vztrajno ali je 
še zlasti zaskrbljujoče, Svet na priporočilo 
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Komisije zadevni državi članici pošlje 
priporočilo, naj sprejme potrebne 
prilagoditvene ukrepe. Svet na predlog 
Komisije priporočilo objavi.

Komisije zadevni državi članici pošlje 
priporočilo, naj sprejme potrebne 
prilagoditvene ukrepe. Svet na predlog 
Komisije priporočilo objavi.

Or. en

Predlog spremembe 111
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe– akt o spremembi 
Člen 1 – točka 6 – točka a
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica z odstopanjem 
predloži Svetu in Komisiji podatke, 
potrebne za izvajanje rednega 
večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe, v obliki konvergenčnega 
programa, ki je bistvena podlaga za 
stabilnost cen in močno trajnostno rast, ki 
je pogoj za ustvarjanje delovnih mest.

1. Vsaka država članica z odstopanjem 
predloži Svetu in Komisiji podatke, 
potrebne za izvajanje rednega 
večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe, v obliki konvergenčnega 
programa, ki je bistvena podlaga za 
stabilnost cen, konkurenčnost in močno 
trajnostno rast, ki je pogoj za ustvarjanje 
delovnih mest.

Or. de

Predlog spremembe 112
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 – točka 6 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
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načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a) in (b) so 
prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.“

načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov, potekov rasti in kazalnikov 
konkurenčnosti gospodarstva ter temeljne 
ekonomske predpostavke iz odstavkov 2(a) 
in (b) so prikazani na letni osnovi za 
minulo in tekoče leto ter še za prihodnja tri 
leta.“

Or. en

Predlog spremembe 113
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi ocene Komisije ter 
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe preuči srednjeročne proračunske 
cilje, ki jih predstavijo zadevne države 
članice, preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla in za dosego 
trajnostne konvergence.

1. Na podlagi ocene Komisije ter 
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
PDEU preuči srednjeročne proračunske 
cilje in predviden potek javnega 
zadolževanja, kot jih predstavijo zadevne 
države članice v svojih konvergenčnih 
programih, preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 114
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
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Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe, ob sočasnem upoštevanju 
učinka ukrepov, sprejetih ali predlaganih 
na strani prihodkov, skladen z 
oblikovanjem preudarne fiskalne politike.

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe, ob sočasnem upoštevanju 
učinka ukrepov, sprejetih ali predlaganih 
na strani prihodkov, skladen z 
oblikovanjem trajnostne fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 115
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
preudarno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
trajnostno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 116
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za države članice, ki so dosegle (a) za države članice, ki so dosegle 
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srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže razumne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže trajnostne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 117
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Trajnostna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 118
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
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proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih 
strukturnih reform, ki imajo neposredne 
dolgoročne učinke na prihranek pri 
izdatkih, vključno s spodbujanjem 
potencialne rasti, in torej preverljiv učinek 
na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

proračunski cilj, lahko upošteva samo 
izvajanje večjih strukturnih reform, ki 
imajo neposredne dolgoročne učinke na 
prihranek pri izdatkih, vključno s 
spodbujanjem potencialne rasti, in torej 
preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost 
javnih financ.

Or. en

Predlog spremembe 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo javen 
dokladni steber. Državam članicam, ki 
izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon 
od prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Or. en

Predlog spremembe 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki krepijo
večstebrni sistem. Državam članicam, ki 
izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon 
od prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Or. en

Predlog spremembe 121
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Med temi reformami se posveča posebna 
pozornost pokojninski, ko se uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža neto 
reformne stroške za javno financirani 
steber, pod pogojem, da odklon ostane 
začasen in da se glede referenčne vrednosti 
za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna 
meja.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih recesije se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje fiskalne politike, kot je 
opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 123
David Casa

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Samo v obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, kot 
je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 124
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
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Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih resnega splošnega 
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje trajnostne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 125
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet preveri konvergenčni program v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
preudarne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 
prilagodi svoj program.“

2. Svet preveri konvergenčni program v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
trajnostne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 
prilagodi svoj program.“

Or. en

Predlog spremembe 126
Sven Giegold

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
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Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov držav članic z 
odstopanjem ter ocen Komisije in 
Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje konvergenčnih programov, 
še zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja preudarne 
fiskalne politike.

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov držav članic z 
odstopanjem ter ocen Komisije in 
Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje konvergenčnih programov, 
še zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja trajnostne 
fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 1466/97
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega splošnega 
gospodarskega upada.

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru recesije.

Or. en


