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Predlog spremembe 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe 
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Posledice tako imenovanih ukrepov konsolidacije proračuna so jasne. Storiti bi bilo treba 
naslednje: preklicati gospodarsko upravljanje, pakt „evro plus“ in proračunski pakt; 
preklicati pakt stabilnosti in ga nadomestiti s pravim paktom za zaposlovanje in družbeni 
napredek; spodbujati zaposlovanje, družbeno in gospodarsko rast z več strukturnimi in 
kohezijskimi skladi; vzpostaviti solidarnostni sklad za podporo državam, ki so v stiski na ravni 
proizvodnje, bistvenih javnih storitev in ustvarjanja delovnih mest s pravicami.

Predlog spremembe 27
Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša svetovna kriza, ki traja 
tri leta, je resno škodovala gospodarski 
rasti in finančni stabilnosti ter povzročila 
močno poslabšanje javnofinančnega 
primanjkljaja in zadolženosti držav članic, 
zaradi česar jih je mnogo zaprosilo za 
finančno pomoč zunaj okvira Evropske 
unije.

(1) Doslej najhujša svetovna kriza in upad 
gospodarske dejavnosti, ki trajata tri leta, 
sta resno škodovala gospodarski rasti in 
finančni stabilnosti ter povzročila močno 
poslabšanje finančnih, gospodarskih in 
socialnih razmer ter povečala 
javnofinančni primanjkljaj in zadolženosti 
držav članic, zaradi česar jih je mnogo 
zaprosilo za finančno pomoč zunaj okvira 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša svetovna kriza, ki traja 
tri leta, je resno škodovala gospodarski 
rasti in finančni stabilnosti ter povzročila 
močno poslabšanje javnofinančnega 
primanjkljaja in zadolženosti držav članic, 
zaradi česar jih je mnogo zaprosilo za 
finančno pomoč zunaj okvira Evropske 
unije.

(1) Doslej najhujša svetovna kriza, ki traja 
tri leta, je resno škodovala gospodarski 
rasti in finančni stabilnosti ter povzročila 
močno poslabšanje finančnih, 
gospodarskih in socialnih razmer ter
javnofinančnega primanjkljaja in 
zadolženosti držav članic, zaradi česar jih 
je mnogo zaprosilo za finančno pomoč 
zunaj okvira Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 29
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Gospodarska kriza je pokazala, da 
EU potrebuje drugačno ekonomsko 
politiko, s katero bo v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020 zagotovila 
varčevalne ukrepe, pa tudi razvoj, 
visokokakovostno polno zaposlenost, 
trajnostno rast in fiskalno odgovornost.

Or. en

Predlog spremembe 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Močno poslabšanje gospodarskega 
in proračunskega položaja držav članic je 
imelo strahoten učinek v smislu močnega 
povečanja stopnje brezposelnosti v vsej 
Uniji, pri čemer je kriza najbolj prizadela 
skupino ljudi, mlajših od 25 let. Najvišja 
stopnja brezposelnosti te skupine je 
dosegla 20 %, v mnogih državah članicah 
pa presega 40 %. Zaradi tega se je 
zmanjšala davčna osnova, ekonomski in 
socialni stroški, pa tudi revščina in 
socialna izključenost, so se izjemno 
povečali, izguba priložnosti za rast pa 
močno ovira gospodarsko in proračunsko 
okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa, da Unija „pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti [...] upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja“.

Or. en
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Predlog spremembe 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Vse politike Evropske unije morajo 
biti skladne z Listino o temeljnih 
pravicah, ki državljanom podeljuje 
individualne in kolektivne pravice. Poleg 
tega bi morale EU in njene države članice 
spoštovani glavna načela temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
ki ščiti temeljne pravice vseh delavcev.

Or. en

Predlog spremembe 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Popolna skladnost morebitnih političnih 
pogojev, priloženih tej finančni pomoči, z 
okvirom večstranskega nadzora na ravni 
Evropske unije, ki ga določa Pogodba, bi 
morala biti določena v zakonodaji 
Evropske unije. Gospodarska in finančna 
povezanost držav članic, katerih valuta je 
euro, zahteva okrepljen nadzor, da se 
prepreči prenos okužbe z države članice, ki 
ima težave s finančno stabilnostjo, na 
preostalo euroobmočje.

(2) Popolna skladnost morebitnih političnih 
pogojev, priloženih tej finančni pomoči, z 
okvirom večstranskega nadzora na ravni 
Evropske unije, ki ga določa Pogodba, bi 
morala biti določena v zakonodaji 
Evropske unije, obenem pa bi bilo treba 
oblikovati pobude za spodbujanje 
trajnostne rasti, zaposlovanja in 
družbenega napredka. Gospodarska in
finančna povezanost držav članic, katerih 
valuta je euro, zahteva okrepljen nadzor, da 
se prepreči prenos okužbe z države članice, 
ki ima težave s finančno stabilnostjo, na 
preostalo euroobmočje.

Or. en
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Predlog spremembe 34
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Popolna skladnost morebitnih političnih 
pogojev, priloženih tej finančni pomoči, z 
okvirom večstranskega nadzora na ravni 
Evropske unije, ki ga določa Pogodba, bi 
morala biti določena v zakonodaji 
Evropske unije. Gospodarska in finančna 
povezanost držav članic, katerih valuta je 
euro, zahteva okrepljen nadzor, da se 
prepreči prenos okužbe z države članice, ki 
ima težave s finančno stabilnostjo, na 
preostalo euroobmočje.

(2) Popolna skladnost morebitnih političnih 
pogojev, priloženih tej finančni pomoči, z 
okvirom večstranskega nadzora na ravni 
Evropske unije, ki ga določa Pogodba, bi 
morala biti določena v zakonodaji 
Evropske unije, obenem pa bi bilo treba 
oblikovati pobude za spodbujanje rasti. 
Gospodarska in finančna povezanost držav 
članic, katerih valuta je euro, zahteva 
okrepljen nadzor, da se prepreči prenos 
okužbe z države članice, ki ima težave s 
finančno stabilnostjo, na preostalo 
euroobmočje.

Or. en

Predlog spremembe 35
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Gospodarskemu upravljanju bi bilo 
treba dodati pojem družbenega 
upravljanja, vključno z izboljšanimi 
nadzornimi ukrepi glede ekonomskih 
politik, ter nekatere primerne in 
konvergentne socialne ukrepe za varstvo 
zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 36
Philippe De Backer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Intenzivnost gospodarskega in 
fiskalnega nadzora bi morala biti 
sorazmerna z resnostjo finančnih težav in 
upoštevati naravo prejete finančne pomoči, 
ki lahko obsega vse od preventivne pomoči 
na podlagi pogojev za upravičenost do 
popolnega programa makroekonomskega 
prilagajanja na podlagi strogih političnih 
pogojev.

(3) Intenzivnost gospodarskega in 
fiskalnega nadzora bi morala biti 
sorazmerna z resnostjo finančnih težav in 
upoštevati naravo prejete finančne pomoči, 
ki lahko obsega vse od preventivne pomoči 
na podlagi pogojev za upravičenost do 
popolnega programa makroekonomskega 
prilagajanja na podlagi strogih političnih 
pogojev. Vsi programi 
makroekonomskega prilagajanja bi 
morali po možnosti upoštevati nacionalni 
program reforme zadevne države glede na 
strategijo Evropa 2020 za rast in delovna 
mesta.

Or. en

Predlog spremembe 37
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Država članica, katere valuta je euro, bi 
morala biti pod okrepljenim nadzorom, če 
so jo prizadele ali ji grozijo resne finančne 
motnje, da se zagotovi njena hitra vrnitev v 
normalen položaj, druge države članice 
euroobmočja pa zavarujejo pred možnimi 
negativnimi učinki prelivanja. Okrepljeni 
nadzor bi moral vključevati širši dostop do 
podatkov, ki so potrebni za natančno 
spremljanje gospodarskega, fiskalnega in 
finančnega položaja, kot tudi redno 
poročanje Ekonomsko-finančnemu odboru 
ali pododboru, ki ga slednji določi v ta 
namen. Isti način nadzora bi moral veljati 
za države članice, ki zaprosijo za 

(4) Država članica, katere valuta je euro, bi 
morala biti pod okrepljenim nadzorom, če 
so jo prizadele ali ji grozijo resne finančne 
motnje, da: a) bi zagotovili njeno hitro
vrnitev v normalen položaj, druge države 
članice euroobmočja pa zavarovali pred 
možnimi negativnimi učinki prelivanja; 
b) bi preprečili posledice finančnih 
pretresov ob črtanju socialnih določb in 
nevzdržnosti pokojninskih sistemov; c) bi 
se spoprijeli s socialno izključenostjo, 
revščino in pomanjkanjem dostopa do 
priložnosti za izobraževanje, zlasti za 
najranljivejše skupine. Okrepljeni nadzor 
bi moral vključevati širši dostop do 
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preventivno pomoč Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost, 
Evropskega mehanizma za stabilnost, 
Mednarodnega denarnega sklada ali druge 
mednarodne finančne institucije.

podatkov, ki so potrebni za natančno 
spremljanje gospodarskega, fiskalnega in 
finančnega položaja, kot tudi redno 
poročanje Ekonomsko-finančnemu odboru 
ali pododboru, ki ga slednji določi v ta 
namen. Isti način nadzora bi moral veljati 
za države članice, ki zaprosijo za 
preventivno pomoč Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost, 
Evropskega mehanizma za stabilnost, 
Mednarodnega denarnega sklada ali druge 
mednarodne finančne institucije.

Or. en

Predlog spremembe 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Država članica, katere valuta je euro, bi 
morala biti pod okrepljenim nadzorom, če 
so jo prizadele ali ji grozijo resne finančne 
motnje, da se zagotovi njena hitra vrnitev v 
normalen položaj, druge države članice 
euroobmočja pa zavarujejo pred možnimi 
negativnimi učinki prelivanja. Okrepljeni 
nadzor bi moral vključevati širši dostop do 
podatkov, ki so potrebni za natančno 
spremljanje gospodarskega, fiskalnega in 
finančnega položaja, kot tudi redno 
poročanje Ekonomsko-finančnemu odboru 
ali pododboru, ki ga slednji določi v ta 
namen. Isti način nadzora bi moral veljati 
za države članice, ki zaprosijo za 
preventivno pomoč Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost, 
Evropskega mehanizma za stabilnost, 
Mednarodnega denarnega sklada ali druge 
mednarodne finančne institucije.

(4) Država članica, katere valuta je euro, bi 
morala biti pod okrepljenim nadzorom, če 
so jo prizadele ali ji grozijo resne finančne 
motnje, da se zagotovi njena hitra vrnitev v 
normalen položaj, druge države članice 
euroobmočja pa zavarujejo pred možnimi 
negativnimi učinki prelivanja. Okrepljeni 
nadzor bi moral vključevati širši dostop do 
podatkov, ki so potrebni za natančno 
spremljanje socialnega, fiskalnega in 
finančnega položaja ter razmer na 
področju zaposlovanja, kot tudi redno 
poročanje Evropskemu parlamentu,
Ekonomsko-finančnemu odboru, Odboru 
za zaposlovanje in Odboru za socialno 
zaščito ali pododboru, ki ga navedeni 
odbori določijo v ta namen. Isti način 
nadzora bi moral veljati za države članice, 
ki zaprosijo za preventivno pomoč 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost, Evropskega mehanizma za 
stabilnost, Mednarodnega denarnega 
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sklada ali druge mednarodne finančne 
institucije.

Or. en

Predlog spremembe 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Nadzor gospodarskega in fiskalnega 
položaja bi moral biti močno okrepljen v 
državah članicah, kjer poteka program 
makroekonomskega prilagajanja. Ker je ta
po svoji naravi obsežen, bi bilo treba med 
njegovim trajanjem prekiniti druge 
postopke gospodarskega in fiskalnega 
nadzora, da ne pride do podvajanja 
obveznosti poročanja.

(5) Nadzor gospodarskega, fiskalnega in 
socialnega položaja ter razmer na 
področju zaposlovanja bi moral biti močno 
okrepljen v državah članicah, kjer poteka 
program makroekonomskega prilagajanja. 
Slednje bo vsebovalo ukrepe, katerih cilj 
je ponovno vzpostaviti finančno stabilnost 
in doseči cilje „strategije za rast in 
delovna mesta“. Države članice bodo 
poročale o napredku glede obeh zadev.
Ker je program makroekonomskega 
prilagajanja po svoji naravi obsežen, bi 
bilo treba med njegovim trajanjem prekiniti 
druge postopke gospodarskega in 
fiskalnega nadzora, da ne pride do 
podvajanja obveznosti poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 40
Kinga Göncz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklep, da neka država članica ne 
spoštuje svojega programa 
prestrukturiranja, bi pomenil tudi 

črtano
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odložitev plačil ali obveznosti iz skladov 
Unije, kot določa člen 21(6) Uredbe (EU) 
št. XXX o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema 
splošni strateški okvir, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006, –

Or. en

Predlog spremembe 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklep, da neka država članica ne 
spoštuje svojega programa 
prestrukturiranja, bi pomenil tudi 
odložitev plačil ali obveznosti iz skladov 
Unije, kot določa člen 21(6) Uredbe (EU) 
št. XXX o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema 
splošni strateški okvir, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006, –

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42
Frédéric Daerden
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklep, da neka država članica ne 
spoštuje svojega programa 
prestrukturiranja, bi pomenil tudi 
odložitev plačil ali obveznosti iz skladov 
Unije, kot določa člen 21(6) Uredbe (EU) 
št. XXX o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema 
splošni strateški okvir, o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006, –

(7) Države članice, ki so jih prizadele ali 
jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo, in/ali prejemajo ali 
bi utegnile prejemati finančno pomoč, so 
odvisne od evropske solidarnosti. Evropski 
strukturni skladi in Kohezijski sklad lahko 
tudi ob finančnih omejitvah bistveno 
prispevajo k izvajanju naložb za 
uresničitev ciljev glede rasti in 
zaposlovanja ter socialnih ciljev strategije 
Evropa 2020. Zadevna država članica bi 
tako lahko osnutku prilagoditvenega 
programa priložila prošnjo za začasno 
povečanje izplačil ali izplačilo končnega 
zneska iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada, –

Or. en

Predlog spremembe 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklep, da neka država članica ne 
spoštuje svojega programa
prestrukturiranja, bi pomenil tudi odložitev 
plačil ali obveznosti iz skladov Unije, kot 
določa člen 21(6) Uredbe (EU) št. XXX o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem 

(7) Sklep, da država članica resno in 
ponavljajoče krši svoj program
prestrukturiranja, bi lahko pomenil 
odložitev plačil ali obveznosti iz skladov 
Unije, kot določa člen 21(6) Uredbe (EU) 
št. XXX o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni 
strateški okvir, o splošnih določbah o 
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skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1083/2006, –

Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006. Nasprotno od 
tega bi morale države članice, ki se 
soočajo z resnimi gospodarskimi, 
proračunskimi in socialnimi težavami in 
ki si zelo prizadevajo okrepiti okrevanje 
gospodarstva in ustvarjanje delovnih 
mest, prejeti večji delež evropske 
solidarnosti s povečanji v evropskih 
skladih. To jim bo omogočilo doseči 
proračunsko stabilnost, istočasno pa bo 
spodbudilo gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest ter ohranilo 
primerno raven socialne zaščite, –

Or. en

Predlog spremembe 44
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklep, da neka država članica ne 
spoštuje svojega programa 
prestrukturiranja, bi pomenil tudi odložitev 
plačil ali obveznosti iz skladov Unije, kot 
določa člen 21(6) Uredbe (EU) št. XXX o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu in Kohezijskem skladu 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1083/2006, –

(7) Sklep, da država članica ne spoštuje 
svojega programa prestrukturiranja, bi 
lahko pomenil tudi obveznosti iz skladov 
Unije, kot določa člen 21(6) Uredbe (EU) 
št. XXX o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni 
strateški okvir, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006, –

Or. en
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Predlog spremembe 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Pri uporabi uredbe se v celoti spoštuje 
člen 152 PDEU, priporočila, izdana v 
skladu s to uredbo, pa upoštevajo 
nacionalne prakse in institucije pri 
oblikovanju plač. Upošteva se člen 28 
Listine o temeljnih pravicah, skladno s 
tem uredba ne posega v pravico do 
pogajanja, sklepanja in izvajanja 
kolektivnih pogodb ter pravico do 
kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami.

Or. en

Predlog spremembe 46
Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Uporaba te uredbe je skladna s 
členoma 153(3) in 152 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Sklepi, sprejeti 
v skladu s to uredbo, spoštujejo načelo 
subsidiarnosti, socialni dialog ter 
pristojnosti držav članic in socialnih 
partnerjev glede oblikovanja plač in 
pokojninskih prejemkov. Uporaba te 
uredbe je skladna s členom 28 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in ne 
vpliva na pravico do pogajanja, sklepanja 
ali izvajanja kolektivnih pogodb ter 
pravico do kolektivnih ukrepov s 
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primernim upoštevanjem nacionalnih 
praks pri kolektivnih pogodbah ali 
nacionalne zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija se lahko odloči za okrepljen 
nadzor v državi članici, ki so jo prizadele 
resne težave v zvezi z njeno finančno 
stabilnostjo. Zadevni državi članici se 
omogoči, da prej izrazi svoja stališča. 
Komisija vsakih šest mesecev odloča o 
podaljšanju okrepljenega nadzora.

1. Komisija se lahko odloči za okrepljen 
nadzor v državi članici, ki so jo prizadele 
resne težave v zvezi z njeno finančno 
stabilnostjo. Zadevni državi članici in 
socialnim partnerjem se omogoči, da prej 
izrazijo svoja stališča. Komisija vsakih šest 
mesecev odloča o podaljšanju okrepljenega 
nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 48
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Komisija javno objavi vse sklepe, 
sprejete v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Or. en

Predlog spremembe 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) posreduje vse posodobljene 
informacije, potrebne za natančno 
spremljanje napredka pri uresničevanju 
strategije EU za rast in delovna mesta na 
podlagi kazalnikov, razvitih v skupnem 
ocenjevalnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 50
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Evropskemu parlamentu posreduje 
informacije o razvoju revščine v vseh 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 51
Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) Evropskemu parlamentu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom posreduje 
informacije o javnih naložbah za 
doseganje ciljev glede rasti in 
zaposlovanja ter socialnih ciljev strategije 
Evropa 2020.
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Predlog spremembe 52
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice pod nadzorom 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3 pod 
nobenim pogojem ne izvajajo v škodo 
socialnih pravic, ampak si morajo 
prizadevati za okrepitev socialne 
razsežnosti in razsežnosti spola pri 
enotnem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 53
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. Pri izvajanju programa prilagajanja 
morajo države članice pod nadzorom v 
celoti spoštovati delovno pravo in prakso, 
pravice do kolektivnega zastopanja, 
pogajanja in kolektivnih ukrepov, 
vključno s pravico do stavke.

Or. en

Predlog spremembe 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko izvaja redne pregledovalne 
misije v državi članici pod nadzorom, da bi 
preverila napredek pri izvajanju ukrepov iz 
odstavkov 1, 2 in 3. O svojih ugotovitvah 
četrtletno poroča Ekonomsko-finančnemu 
odboru ali pododboru, ki ga slednji določi
v ta namen, in zlasti oceni, ali so potrebni 
dodatni ukrepi. Pregledovalne misije 
nadomestijo spremljanje na kraju samem, 
predvideno v členu 10a(2) Uredbe (ES) 
št. 1467/97.

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in Mednarodno 
organizacijo dela izvaja redne 
pregledovalne misije v državi članici pod 
nadzorom, da bi preverila napredek pri 
izvajanju ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3. O 
svojih ugotovitvah četrtletno poroča 
Ekonomsko-finančnemu odboru, Odboru 
za zaposlovanje in Odboru za socialno 
zaščito ali pododboru, ki ga navedeni 
odbori določijo v ta namen, in zlasti oceni, 
ali so potrebni dodatni ukrepi. 
Pregledovalne misije nadomestijo 
spremljanje na kraju samem, predvideno v 
členu 10a(2) Uredbe (ES) št. 1467/97.

Or. en

Predlog spremembe 55
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če Svet na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni položaj v zadevni državi 
članici znatne negativne učinke na 
finančno stabilnost euroobmočja, lahko s 
kvalificirano večino na predlog Komisije 
sprejme priporočilo zadevni državi članici, 
naj zaprosi za finančno pomoč in pripravi 
program makroekonomskega prilagajanja.
Svet se lahko odloči za javno objavo 
takega priporočila.

5. Če se na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni položaj v zadevni državi 
članici znatne negativne učinke na 
finančno stabilnost euroobmočja, lahko 
Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije sprejmeta priporočilo zadevni 
državi članici, naj zaprosi za finančno 
pomoč in pripravi program 
makroekonomskega prilagajanja. Svet 
odloča s kvalificirano večino. 

Or. en
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Predlog spremembe 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če Svet na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni položaj v zadevni državi 
članici znatne negativne učinke na 
finančno stabilnost euroobmočja, lahko s 
kvalificirano večino na predlog Komisije 
sprejme priporočilo zadevni državi članici, 
naj zaprosi za finančno pomoč in pripravi 
program makroekonomskega prilagajanja. 
Svet se lahko odloči za javno objavo 
takega priporočila.

5. Če Svet na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni, gospodarski in socialni
položaj v zadevni državi članici znatne 
negativne učinke na finančno in 
gospodarsko stabilnost euroobmočja, lahko 
s kvalificirano večino na predlog Komisije 
sprejme priporočilo zadevni državi članici, 
naj zaprosi za finančno pomoč in pripravi 
program makroekonomskega prilagajanja. 
Svet to priporočilo javno objavi.

Or. en

Predlog spremembe 57
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če Svet na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni položaj v zadevni državi 
članici znatne negativne učinke na 
finančno stabilnost euroobmočja, lahko s 
kvalificirano večino na predlog Komisije 
sprejme priporočilo zadevni državi članici, 
naj zaprosi za finančno pomoč in pripravi 
program makroekonomskega prilagajanja. 
Svet se lahko odloči za javno objavo 
takega priporočila.

5. Če Svet na podlagi ocene iz odstavka 4 
ugotovi, da so potrebni nadaljnji ukrepi in 
da ima finančni položaj v zadevni državi 
članici znatne negativne učinke na 
finančno stabilnost euroobmočja, lahko na 
predlog Komisije sprejme priporočilo 
zadevni državi članici, naj zaprosi za 
finančno pomoč in pripravi program 
makroekonomskega prilagajanja. Svet se 
lahko odloči za javno objavo tega
priporočila. 

Or. en
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Predlog spremembe 58
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Pri sprejemanju sklepa v skladu z 
odstavkom 5 se šteje, da Svet sprejme 
priporočilo Komisije, razen če se s 
kvalificirano večino ne odloči za zavrnitev 
priporočila v 10 dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Zadevna država članica 
lahko v tem roku zahteva sklic seje Sveta, 
na kateri se glasuje o tem sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 59
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se priporočilo iz odstavka 5 
javno objavi:

črtano

(a) lahko pristojni odbor Evropskega 
parlamenta povabi predstavnike zadevne 
države članice, naj se udeležijo izmenjave 
mnenj;
(b) lahko parlament zadevne države 
članice povabi predstavnike Komisije, naj 
se udeležijo izmenjave mnenj.

Or. en

Obrazložitev

Ta izmenjava mnenj bi morala biti vključena v širši gospodarski dialog, ki je izjemno 
pomemben. Zato bi bilo bolje gospodarskemu dialogu nameniti poseben člen v tej uredbi.
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Predlog spremembe 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se priporočilo iz odstavka 5 javno 
objavi:

6. Kadar se sprejme priporočilo iz 
odstavka 5:

Or. en

Predlog spremembe 61
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se priporočilo iz odstavka 5 javno 
objavi:

6. Kadar se sprejme priporočilo iz 
odstavka 5:

Or. en

Predlog spremembe 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) lahko pristojni odbor Evropskega 
parlamenta povabi predstavnike zadevne 
države članice, naj se udeležijo izmenjave 
mnenj;

(a) lahko pristojni odbori Evropskega 
parlamenta povabijo predstavnike zadevne 
države članice, naj se udeležijo izmenjave 
mnenj;

Or. en
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Predlog spremembe 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a
Program trajnostnega okrevanja

1. Država članica, ki je pod okrepljenim 
nadzorom, v tesnem sodelovanju s 
Komisijo sprejme program trajnostnega 
okrevanja, usmerjen k zagotavljanju 
vzdržnosti javnih financ in okrevanju 
gospodarstva.
2. V programu trajnostnega okrevanja so 
opredeljeni večletni cilji za javne naložbe 
in socialne izdatke, usmerjene k 
ohranjanju pogojev za doseganje cilje 
strategije EU za rast in delovna mesta. Ob 
upoštevanju strukturnih pomanjkljivosti 
program trajnostnega okrevanja vsebuje 
posebne prednostne programe in projekte, 
ki jih je treba izvesti za stabilizacijo 
skupnega povpraševanja.
3. Program trajnostnega okrevanja 
vsebuje vse ukrepe, predvidene za 
mobilizacijo virov EU, povezanih z 
naslednjimi instrumenti:
– Evropskim skladom za prilagajanje 
globalizaciji,
– strukturnimi skladi,
– projektnimi obveznicami EU,
– okvirnim programom Obzorje 2020.
4. Program trajnostnega okrevanja se 
priloži dokumentom, ki se v skladu s 
členom 3(3) posredujejo Komisiji.

Or. en



AM\893501SL.doc 23/39 PE483.682v01-00

SL

Predlog spremembe 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica, ki bo zaprosila za finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost, Evropskega mehanizma za 
stabilnost, Mednarodnega denarnega 
sklada ali druge mednarodne finančne 
institucije zunaj okvira Evropske unije, o 
svoji nameri nemudoma obvesti Svet, 
Komisijo in Evropsko centralno banko. 
Ekonomsko-finančni odbor oziroma kateri 
koli pododbor, ki ga slednji v ta namen 
imenuje, organizira razpravo o predvidenih 
prošnjah, potem ko od Komisije prejme 
oceno.

Država članica, ki bo zaprosila za finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost, Evropskega mehanizma za 
stabilnost, Mednarodnega denarnega 
sklada ali druge mednarodne finančne 
institucije zunaj okvira Evropske unije, o 
svoji nameri nemudoma obvesti Evropski 
parlament, Svet, Komisijo in Evropsko 
centralno banko. Ekonomsko-finančni 
odbor oziroma kateri koli pododbor, ki ga 
slednji v ta namen imenuje, organizira 
razpravo o predvidenih prošnjah, potem ko 
od Komisije prejme oceno.

Or. en

Predlog spremembe 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica zaprosi za finančno 
pomoč pri Evropskem instrumentu za 
finančno stabilnost ali Evropskem 
mehanizmu za stabilnost, Komisija v 
povezavi z Evropsko centralno banko in, če 
je to mogoče, Mednarodnim denarnim 
skladom, pripravi analizo vzdržnosti 
javnega dolga zadevne države članice in 
njene sposobnosti za odplačilo predvidene 
finančne pomoči ter jo posreduje 
Ekonomsko-finančnemu odboru ali 
pododboru, ki ga slednji določi v ta namen.

Če država članica zaprosi za finančno 
pomoč pri Evropskem instrumentu za 
finančno stabilnost ali Evropskem 
mehanizmu za stabilnost, Komisija v 
povezavi z Evropsko centralno banko in, če 
je to mogoče, Mednarodnim denarnim 
skladom, pripravi analizo srednjeročne in 
dolgoročne vzdržnosti javnega dolga 
zadevne države članice in njene 
sposobnosti za odplačilo predvidene 
finančne pomoči ter jo posreduje 
Ekonomsko-finančnemu odboru ali 
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pododboru, ki ga slednji določi v ta namen.

Or. en

Predlog spremembe 66
Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica zaprosi za finančno 
pomoč pri Evropskem instrumentu za 
finančno stabilnost ali Evropskem 
mehanizmu za stabilnost, Komisija v 
povezavi z Evropsko centralno banko in, če 
je to mogoče, Mednarodnim denarnim 
skladom, pripravi analizo vzdržnosti 
javnega dolga zadevne države članice in 
njene sposobnosti za odplačilo predvidene 
finančne pomoči ter jo posreduje 
Ekonomsko-finančnemu odboru ali 
pododboru, ki ga slednji določi v ta namen.

Če država članica zaprosi za finančno 
pomoč pri Evropskem instrumentu za 
finančno stabilnost ali Evropskem 
mehanizmu za stabilnost, Komisija v 
povezavi z Evropsko centralno banko in, če 
je to mogoče, Mednarodnim denarnim 
skladom, pripravi analizo vzdržnosti 
javnega dolga zadevne države članice in 
njene sposobnosti za odplačilo predvidene 
finančne pomoči ob uresničevanju ciljev 
Unije glede rasti in ravni revščine ter
strategije zaposlovanja in jo posreduje 
Ekonomsko-finančnemu odboru, Odboru 
za zaposlovanje in Odboru za socialno 
zaščito ali pododboru, ki ga navedeni 
odbori določijo v ta namen.

Or. en

Predlog spremembe 67
Frédéric Daerden

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
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banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja ter zmožnosti 
popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Zadevna država članica v osnutku 
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi členov 
121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje 
ukrepe za njihovo upoštevanje, pri tem pa 
ima za cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega, 
socialnega in finančnega položaja in 
razmer na področju zaposlovanja ter 
zmožnosti popolnega samofinanciranja na 
finančnih trgih. Brez poseganja v člen 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v 
cilje glede rasti in zaposlovanja ter 
socialne cilje strategije Evropa 2020
zadevna država članica v osnutku 
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi 
členov 121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot 
tudi svoje ukrepe za njihovo upoštevanje, 
pri tem pa ima za cilj širše, okrepljene in 
poglobljene potrebne politične ukrepe.
Zadevna država članica tako lahko 
osnutku prilagoditvenega programa 
priloži prošnjo za začasno povečanje 
izplačil ali izplačilo končnega zneska iz 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada.

Or. en

Predlog spremembe 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja ter zmožnosti 

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko in Mednarodno organizacijo dela, 
osnutek programa prilagajanja, katerega 
cilj je ponovna vzpostavitev trdnega in 
vzdržnega gospodarskega, finančnega in 
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popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Zadevna država članica v osnutku
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi 
členov 121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot 
tudi svoje ukrepe za njihovo upoštevanje, 
pri tem pa ima za cilj širše, okrepljene in 
poglobljene potrebne politične ukrepe.

socialnega položaja ter zmožnosti 
popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Osnutek programa prilagajanja je 
popolnoma skladen s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in s trenutnimi 
priporočili, ki jih zadevna država članica
prejme na podlagi členov 121, 126 in/ali 
148 Pogodbe, kot tudi svoje ukrepe za 
njihovo upoštevanje, pri tem pa ima za cilj 
širše, okrepljene in poglobljene potrebne 
politične ukrepe. Države članice v svoje 
programe makroekonomskega 
prilagajanja vključijo posodobljen in 
podroben opis predvidenih večletnih ciljev 
glede odhodkov, ki so neposredno 
povezani z doseganjem ciljev iz strategije 
EU za rast in delovna mesta, vključno z 
javnimi naložbami. V omenjenem opisu so 
ustrezno pojasnjene razlike med 
predvidenimi odhodki v najnovejših 
programih za stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja ter zmožnosti 
popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Zadevna država članica v osnutku 

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega, 
socialnega in finančnega položaja ter 
zmožnosti popolnega samofinanciranja na 
finančnih trgih. Vsi programi prilagajanja 
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programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi členov 
121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje 
ukrepe za njihovo upoštevanje, pri tem pa 
ima za cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

morajo imeti realističen časovni okvir 
(srednjeročni in dolgoročni) ob 
upoštevanju dejstva, da ne smejo biti 
nenadni ali prehitri, saj lahko v 
nasprotnem primeru onemogočijo 
gospodarsko okrevanje in okrevanje 
zaposlovanja ter s tem še povečajo 
ekonomski in socialni vpliv krize. Zadevna 
država članica v osnutku programa 
prilagajanja upošteva trenutna priporočila, 
ki jih prejme na podlagi členov 121, 126 
in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje ukrepe 
za njihovo upoštevanje, pri tem pa ima za 
cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 70
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja ter zmožnosti 
popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Zadevna država članica v osnutku 
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi členov 
121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje 
ukrepe za njihovo upoštevanje, pri tem pa 
ima za cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

1. Država članica, ki prosi za finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, ali pa jo prejema, pripravi v 
dogovoru s Komisijo, ki deluje v povezavi 
z Evropsko centralno banko, osnutek 
programa prilagajanja, katerega cilj je 
ponovna vzpostavitev trdnega in vzdržnega 
gospodarskega in finančnega položaja ter 
zmožnosti popolnega samofinanciranja na 
finančnih trgih. Zadevna država članica v 
osnutku programa prilagajanja upošteva 
trenutna priporočila, ki jih prejme na 
podlagi členov 121, 126 in/ali 148 
Pogodbe, kot tudi svoje ukrepe za njihovo 
upoštevanje, pri tem pa ima za cilj širše, 
okrepljene in poglobljene potrebne 
politične ukrepe. Vsi programi 
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makroekonomskega prilagajanja po 
možnosti upoštevajo nacionalni program 
reforme zadevne države glede na 
strategijo Evropa 2020 za rast in delovna 
mesta.

Or. en

Predlog spremembe 71
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja ter zmožnosti 
popolnega samofinanciranja na finančnih 
trgih. Zadevna država članica v osnutku 
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi členov 
121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje 
ukrepe za njihovo upoštevanje, pri tem pa 
ima za cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

1. Država članica, ki prejema finančno 
pomoč ene ali več držav članic, 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost ali Evropskega mehanizma za 
stabilnost, pripravi v dogovoru s Komisijo, 
ki deluje v povezavi z Evropsko centralno 
banko, osnutek programa prilagajanja, 
katerega cilj je ponovna vzpostavitev 
trdnega in vzdržnega gospodarskega in 
finančnega položaja, ki spodbuja 
zaposlovanje, ter zmožnosti popolnega 
samofinanciranja na finančnih trgih. 
Zadevna država članica v osnutku 
programa prilagajanja upošteva trenutna 
priporočila, ki jih prejme na podlagi členov 
121, 126 in/ali 148 Pogodbe, kot tudi svoje 
ukrepe za njihovo upoštevanje, pri tem pa 
ima za cilj širše, okrepljene in poglobljene 
potrebne politične ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Država članica, ki izvaja program 
makroekonomskega prilagajanja, ob 
tesnem usklajevanju s Komisijo sprejme 
program trajnostnega okrevanja, v 
katerem opredeli večletne cilje za javne 
naložbe in socialne izdatke, usmerjene k 
ohranjanju pogojev za doseganje cilje 
strategije EU za rast in delovna mesta.
V program trajnostnega okrevanja so 
opredeljeni in izbrani posebni prednostni 
programi in projekti, usmerjeni k 
stabilizaciji skupnega povpraševanja, 
izboljšanju trajnostne rasti in obravnavi 
strukturnih pomanjkljivosti države 
članice.
V programu so določeni tudi načrti za 
predhodno zagotavljanje in mobilizacijo 
finančnih sredstev, vključno s posojili 
Evropske investicijske banke in 
finančnimi instrumenti EU.
Program trajnostnega okrevanja je 
vključen v programe prilagajanja in se 
posodablja vsako leto.

Or. en

Predlog spremembe 73
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet s kvalificirano večino na predlog 
Komisije odobri program prilagajanja.

2. Svet na predlog Komisije odobri 
program prilagajanja. Šteje se, da Svet 
sprejme priporočilo Komisije, razen če se 
s kvalificirano večino ne odloči za 
zavrnitev priporočila v 10 dneh od dneva, 
ko ga je Komisija sprejela. Zadevna 
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država članica lahko v tem roku zahteva 
sklic seje Sveta, na kateri se glasuje o tem 
sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 74
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet s kvalificirano večino na predlog 
Komisije odobri program prilagajanja.

2. Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije odobrita program prilagajanja.
Svet odloča s kvalificirano večino.

Or. en

Predlog spremembe 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko spremlja napredek pri 
izvajanju programa prilagajanja in vsake tri 
mesece ustrezno obvešča Ekonomsko-
finančni odbor ali pododbor, ki ga slednji 
določi v ta namen. Zadevna država članica 
s Komisijo aktivno sodeluje. Še zlasti 
Komisiji zagotovi vse podatke, ki jih ta 
šteje za potrebne pri spremljanju programa. 
Uporablja se člen 3(3).

3. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in Mednarodno 
organizacijo dela spremlja napredek pri 
izvajanju programa prilagajanja in vsake tri 
mesece ustrezno obvešča Ekonomsko-
finančni odbor ali pododbor, ki ga slednji 
določi v ta namen, ter Evropski parlament 
in parlament zadevne države članice. 
Zadevna država članica s Komisijo aktivno 
sodeluje. Še zlasti Komisiji zagotovi vse 
podatke, ki jih ta šteje za potrebne pri 
spremljanju programa. Uporablja se člen 
3(3).

Or. en
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Predlog spremembe 76
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Svet s kvalificirano večino na 
predlog Komisije odloča o vseh 
spremembah programa prilagajanja.

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Svet na predlog Komisije odloča 
o vseh spremembah programa prilagajanja.
Ob sprejemanju tega sklepa se šteje, da 
Svet sprejme priporočilo Komisije, razen 
če se s kvalificirano večino ne odloči za 
zavrnitev priporočila v 10 dneh od dneva, 
ko ga je Komisija sprejela. Zadevna 
država članica lahko v tem roku zahteva 
sklic seje Sveta, na kateri se glasuje o tem 
sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 77
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Svet s kvalificirano večino na 
predlog Komisije odloča o vseh 
spremembah programa prilagajanja.

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Evropski parlament in Svet na 
predlog Komisije odločata o vseh 
spremembah programa prilagajanja. Svet 
odloča s kvalificirano večino.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Svet s kvalificirano večino na 
predlog Komisije odloča o vseh 
spremembah programa prilagajanja.

4. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in Mednarodno 
organizacijo dela ter skupaj z zadevno 
državo članico prouči spremembe 
programa prilagajanja, ki bi lahko bile 
potrebne. Svet s kvalificirano večino na 
predlog Komisije odloča o vseh 
spremembah programa prilagajanja.

Or. en

Predlog spremembe 79
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se pri spremljanju iz odstavka 3 
pojavijo bistvena odstopanja od programa 
makroekonomskega prilagajanja, lahko 
Svet s kvalificirano večino na predlog 
Komisije sprejme sklep, da zadevna država 
članica ne upošteva zahtev politik iz 
programa prilagajanja.

5. Če se pri spremljanju iz odstavka 3 
pojavijo bistvena odstopanja od programa 
makroekonomskega prilagajanja, lahko 
Svet na predlog Komisije sprejme sklep, da 
zadevna država članica ne upošteva zahtev 
politik iz programa prilagajanja. Ob 
sprejemanju tega sklepa se šteje, da Svet 
sprejme priporočilo Komisije, razen če se 
s kvalificirano večino ne odloči za 
zavrnitev priporočila v 10 dneh od dneva, 
ko ga je Komisija sprejela. Zadevna 
država članica lahko v tem roku zahteva 
sklic seje Sveta, na kateri se glasuje o tem 
sklepu.

Or. en
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Predlog spremembe 80
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se pri spremljanju iz odstavka 3 
pojavijo bistvena odstopanja od programa 
makroekonomskega prilagajanja, lahko 
Svet s kvalificirano večino na predlog 
Komisije sprejme sklep, da zadevna država 
članica ne upošteva zahtev politik iz 
programa prilagajanja.

5. Če se pri spremljanju iz odstavka 3 
pojavijo bistvena odstopanja od programa 
makroekonomskega prilagajanja, lahko 
Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije sprejmeta sklep, da zadevna 
država članica ne upošteva zahtev politik iz 
programa prilagajanja. Svet odloča s 
kvalificirano večino.

Or. en

Predlog spremembe 81
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni odbor Evropskega parlamenta 
lahko predstavnike zadevne države članice 
povabi, naj se udeležijo izmenjave mnenj 
o napredku pri izvajanju programa 
prilagajanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta izmenjava mnenj bi morala biti vključena v širši gospodarski dialog, ki je izjemno 
pomemben. Zato bi bilo bolje gospodarskemu dialogu nameniti poseben člen v tej uredbi.

Predlog spremembe 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni odbor Evropskega parlamenta 
lahko predstavnike zadevne države članice 
povabi, naj se udeležijo izmenjave mnenj o 
napredku pri izvajanju programa 
prilagajanja.

7. Pristojni odbori Evropskega parlamenta 
lahko predstavnike zadevne države članice 
povabijo, naj se udeležijo izmenjave mnenj 
o napredku pri izvajanju programa 
prilagajanja.

Or. en

Predlog spremembe 83
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Parlament zadevne države članice 
lahko predstavnike Komisije povabi, naj 
se udeležijo izmenjave mnenj o napredku 
pri izvajanju programa prilagajanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta izmenjava mnenj bi morala biti vključena v širši gospodarski dialog, ki je izjemno 
pomemben. Zato bi bilo bolje gospodarskemu dialogu nameniti poseben člen v tej uredbi.

Predlog spremembe 84
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 a
Gospodarski dialog
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1. Za okrepitev dialoga med institucijami 
Unije, zlasti Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo, ter za zagotovitev 
večje preglednosti in odgovornosti lahko 
pristojni odbor Evropskega parlamenta 
povabi predsednika Sveta, Komisijo in po 
potrebi predsednika Evropskega sveta ali 
predsednika Euroskupine, da nastopijo 
pred odborom in razpravljajo o predlogih 
in sklepih, sprejetih v skladu s to uredbo.
2. Pristojni odbor Evropskega parlamenta 
lahko državi članici, za katero velja 
priporočilo ali sklep Sveta v skladu s to 
uredbo, ponudi možnost sodelovanja pri 
izmenjavi mnenj.
3. Parlament države članice, za katero 
velja priporočilo ali sklep Sveta v skladu s 
to uredbo, lahko predstavnike Komisije 
povabi k sodelovanju pri izmenjavi mnenj.
4. Svet in Komisija redno obveščata 
Evropski parlament o rezultatih uporabe 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usklajenost z evropskim semestrom za 
usklajevanje gospodarskih politik

črtano

Spremljanje iz člena 6(3) te uredbe 
nadomešča spremljanje in oceno 
evropskega semestra za usklajevanje 
gospodarskih politik iz člena 2a Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik.
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Or. en

Predlog spremembe 86
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
Skladnost s členom 28 Listine Evropske 

unije o temeljnih pravicah in s pravico do 
dela

Ta uredba upošteva člen 28 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah in v 
skladu s tem ne vpliva na pravico do 
pogajanja, sklepanja ali izvajanja 
kolektivnih pogodb ter pravico do 
kolektivnih ukrepov v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami. Ta 
uredba prav tako ne vpliva na pravico do 
dela.

Or. en

Predlog spremembe 87
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
Skladnost s pravico do pogajanj in do 

industrijske akcije
V skladu s pravom EU ter nacionalnimi 
zakonodajami in praksami programi 
makroekonomskega prilagajanja v okviru 
te uredbe ne posegajo v pravico delavcev 
in delodajalcev ali njihovih organov do 
pogajanj in podpisovanja kolektivnih 
pogodb na ustreznih ravneh ter do 
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sprejemanja kolektivnih ukrepov za 
zaščito teh pogodb, vključno s stavkami.

Or. en

Predlog spremembe 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
Skladnost s cilji Unije glede rasti in 

zaposlovanja
Izvajanje programov makroekonomskega 
prilagajanja v okviru te uredbe državam 
članicam ne sme omogočati, da ne bi 
izpolnjevale obveznosti glede rasti v Uniji 
in upoštevale strategije zaposlovanja ter 
da Unija ne bi izpolnjevala svoje splošne 
obveznosti spodbujanja visoke ravni
zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne 
socialne zaščite in boja proti socialni 
izključenosti v skladu s členom 9 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije ali da bi jo 
zanemarjala.

Or. en

Predlog spremembe 89
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica je pod nadzorom tudi po 
izteku programa, če ne odplača najmanj 

1. Država članica je pod nadzorom tudi po 
izteku programa, če ne odplača najmanj 
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75 % finančne pomoči, prejete od ene ali 
več držav članic, Evropskega mehanizma 
za finančno stabilnost, Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost ali 
Evropskega mehanizma za stabilnost. Svet 
s kvalificirano večino na predlog Komisije 
lahko podaljša nadzor po izteku programa.

75 % finančne pomoči, prejete od ene ali 
več držav članic, Evropskega mehanizma 
za finančno stabilnost, Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost ali 
Evropskega mehanizma za stabilnost. Svet 
lahko na predlog Komisije podaljša nadzor 
po izteku programa. Ob sprejemanju tega 
sklepa se šteje, da Svet sprejme 
priporočilo Komisije, razen če se s 
kvalificirano večino ne odloči za zavrnitev 
priporočila v 10 dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Zadevna država članica 
lahko v tem roku zahteva sklic seje Sveta, 
na kateri se glasuje o tem sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko izvaja redne pregledovalne 
misije v državi članici pod nadzorom po 
izteku programa, da bi preverila njen 
gospodarski, fiskalni in finančni položaj. O 
svojih ugotovitvah polletno obvešča 
Ekonomsko-finančni odbor ali pododbor, 
ki ga slednji določi v ta namen, in zlasti 
oceni, ali so potrebni korektivni ukrepi.

3. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko in Mednarodno 
organizacijo dela izvaja redne 
pregledovalne misije v državi članici pod 
nadzorom po izteku programa, da bi 
preverila njen gospodarski, fiskalni in 
finančni položaj. O svojih ugotovitvah 
polletno obvešča Ekonomsko-finančni 
odbor ali pododbor, ki ga slednji določi v 
ta namen, in zlasti oceni, ali so potrebni 
korektivni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 91
Philippe De Backer
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Svet s kvalificirano večino na predlog 
Komisije lahko priporoči državi članici pod 
nadzorom po izteku programa, naj sprejme 
korektivne ukrepe.

4. Svet lahko na predlog Komisije 
priporoči državi članici pod nadzorom po 
izteku programa, naj sprejme korektivne 
ukrepe. Ob sprejemanju tega sklepa se 
šteje, da Svet sprejme priporočilo 
Komisije, razen če se s kvalificirano 
večino ne odloči za zavrnitev priporočila v 
10 dneh od dneva, ko ga je Komisija 
sprejela. Zadevna država članica lahko v 
tem roku zahteva sklic seje Sveta, na 
kateri se glasuje o tem sklepu.

Or. en

Predlog spremembe 92
Philippe De Backer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O ukrepih iz členov 2(1), 3, 6(2), 6(4) in 
11(4) glasujejo samo člani Sveta, ki 
predstavljajo države članice, katerih valuta 
je euro, pri čemer se ne upošteva glas člana 
Sveta, ki predstavlja zadevno državo 
članico.

O ukrepih iz te uredbe glasujejo samo člani 
Sveta, ki predstavljajo države članice, 
katerih valuta je euro, pri čemer se ne 
upošteva glas člana Sveta, ki predstavlja 
zadevno državo članico.

Or. en


