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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pri sprejemanju postopkov proračunskega in gospodarskega nadzora v državah članicah, ki jih 
izvaja Unija in države euroobmočja za reševanje gospodarske in finančne krize, ki se je začela 
leta 2008, je potrebno široko razumevanje gospodarskih in socialnih težav, ki jih je povzročila 
kriza.

Poslabšanje finančnega položaja po vsem svetu je občutno upočasnilo rast v Uniji in 
povzročilo resne proračunske težave v državah članicah. Usklajevanje gospodarskih in 
socialnih politik med državami članicami je ena od rešitev za te težave, vendar je treba pri tem 
upoštevati nekatera načela:

 Usklajevanja ni mogoče osredotočati zgolj na proračunski položaj držav članic, marveč je 
treba upoštevati tudi naložbe v trg dela in izboljšanje socialnih razmer. Na javne naložbe v 
izobraževanje ali raziskave za povečanje konkurenčnosti držav ali na učinkovit sistem 
socialne zaščite in zagotavljanje njene minimalne ravni je treba gledati pozitivno, saj 
prispevajo k boju proti revščini in ohranjanju notranje potrošnje, s tem pa omogočajo 
uspešnejše kljubovanje krizam.

 Potekati mora v skladu z demokratičnimi načeli Unije: Evropski parlament ali nacionalne 
parlamente, ki jih sestavljajo izvoljeni predstavniki, je treba v celoti in redno obveščati, 
prav tako pa tudi Komisijo ali Svet.

 Ne more potekati v nasprotju z nacionalnimi in evropskimi načeli socialnega dialoga: s 
strukturnimi reformami in reformami trga dela, za katere se zavzemajo države članice, ne 
smejo biti prikrajšane temeljne pravice do kolektivnih pogajanj in stavk.

 Upoštevati je treba vse cilje in temeljna besedila Unije: z ukrepi za uresničitev ciljev 
strategije EU 2020 glede stopnje zaposlenosti ali boja proti revščini in upoštevanjem 
horizontalne socialne klavzule iz Pogodbe o delovanju Evropske unije se bo pripomoglo h 
gospodarski oživitvi Unije.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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 kriza in upočasnitev 
gospodarske dejavnosti, ki sta v zadnjih 
treh letih prizadeli ves svet, sta resno 
oslabili gospodarsko rast in finančno 
stabilnost ter močno poslabšali finančne, 
gospodarske in socialne pogoje, 
javnofinančni primanjkljaj in zadolženost
držav članic, zaradi česar jih je mnogo 
zaprosilo za finančno pomoč zunaj okvira 
Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Kljub temu, da je bilo leta 2009 nekaj 
pozitivnih znakov o oživitvi gospodarstva, 
je bila oživitev zaposlovanja premajhna, 
da bi se zagotovilo zmanjšanje visoke 
stopnje brezposelnosti. Povprečno trajanje 
brezposelnosti se je podaljšalo, v številnih 
državah članicah pa se je povečala tudi 
brezposelnost mladih. Jeseni 2011 je 
Komisija občutno znižala svojo napoved 
gospodarske rasti za leto 2012, pri čemer 
je njen odstotek v Uniji in euroobmočju 
zmanjšala z 1,25 % na 0,5 %. Zato se 
pričakuje, da se bo rast zaposlovanja v 
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tem letu zaustavila.

Or. fr

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Čeprav so bili sprejeti ukrepi za 
ublažitev negativnih posledic finančne 
krize, se njen učinek močno občuti v 
realnem gospodarstvu, na trgu dela in v 
blaginji državljanov.

Or. fr

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Unija v skladu s členom 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in ukrepov upošteva zahteve po 
spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanju ustrezne socialne zaščite, 
boju proti socialni izključenosti ter visoki 
stopnji izobraževanja, usposabljanja in 
varovanja človekovega zdravja.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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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, povezanih s to finančno pomočjo, 
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, 
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. fr

Predlog spremembe 6
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 gospodarskega, socialnega, 
fiskalnega in finančnega položaja ter 
položaja na področju zaposlovanja, kot 
tudi redno poročanje Ekonomsko-
finančnemu odboru, Odboru za 
zaposlovanje in Odboru za socialno 
zaščito ali pododboru, ki ga slednji 
določijo v ta namen. Isti način nadzora bi 
moral veljati za države članice, ki zaprosijo 
za preventivno pomoč Evropskega 
instrumenta za finančno stabilnost, 
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Evropskega mehanizma za stabilnost, 
Mednarodnega denarnega sklada ali druge 
mednarodne finančne institucije.

Or. fr

Predlog spremembe 7
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, socialnega in 
fiskalnega položaja ter položaja na 
področju zaposlovanja 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.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Potrebna so pravila, da se okrepi dialog 
med institucijami Evropske unije, zlasti 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo, ter zagotovi večja preglednost in 
odgovornost.

(6) Potrebna so pravila, da se okrepi dialog 
med institucijami Evropske unije, zlasti 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo, ter dialog med institucijami 
Unije in socialnimi partnerji, s tem pa 
zagotovi večja preglednost in odgovornost.

Or. fr
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Predlog spremembe 9
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 lahko prejele 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 Unije glede rasti in 
strategije zaposlovanja. 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. fr

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uporaba te uredbe je v skladu s 
členom 153(3) 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.

Or. fr



PA\890107SL.doc 9/15 PE480.648v01-00

SL

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sporoča Komisiji, Evropski centralni 
banki in Evropskemu bančnemu organu z 
zahtevano pogostnostjo razčlenjene 
podatke o finančnem položaju finančnih
institucij, ki so pod nadzorom njenih 
nacionalnih nadzornikov;

(a) sporoča Evropskemu parlamentu, 
Komisiji, Evropski centralni banki in 
Evropskemu bančnemu organu z zahtevano 
pogostnostjo razčlenjene podatke o 
finančnem položaju finančnih institucij, ki 
so pod nadzorom njenih nacionalnih 
nadzornikov;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sporoča Evropskemu parlamentu, 
Komisiji in nacionalnim parlamentom 
razčlenjene podatke o položaju na 
področju zaposlovanja in socialnem 
položaju, zlasti o najnovejšem dogajanju 
na trgu dela in porazdelitvi dohodkov;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) sporoča Evropskemu parlamentu, 
Komisiji in nacionalnim parlamentom 
podatke o javnih naložbah za 
uresničevanje ciljev Unije glede rasti in 
strategije zaposlovanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 14
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 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 slednji 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. fr

Predlog spremembe 15
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, gospodarsko 
in socialno 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.

Or. fr
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Predlog spremembe 16
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 odbor Evropskega 
parlamenta povabi predstavnike zadevne 
države članice in socialne partnerje, naj se 
udeležijo izmenjave mnenj;

Or. fr

Predlog spremembe 17
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 Svet, 
Komisijo in Evropsko centralno banko. 
Ekonomsko-finančni odbor, Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito
oziroma kateri koli pododbor, ki ga slednji 
v ta namen imenujejo, obravnavajo
predvidene prošnje, potem ko od Komisije 
prejmejo oceno.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica zaprosi za finančno Če država članica zaprosi za finančno 
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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.

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 strategije zaposlovanja
ter jo posreduje Ekonomsko-finančnemu 
odboru, Odboru za zaposlovanje in 
Odboru za socialno zaščito ali pododboru, 
ki ga slednji določijo v ta namen.

Or. fr

Predlog spremembe 19
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, 
socialnega in finančnega položaja in 
položaja na področju zaposlovanja ter 
zmožnosti popolnega samofinanciranja na 
finančnih trgih. Brez poseganja v člen 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, cilje 
Unije glede rasti in strategijo 
zaposlovanja 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 
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politične ukrepe. Zadevna država članica 
lahko tako osnutku prilagoditvenega 
programa priloži prošnjo za začasno 
povečanje izplačil ali izplačilo končnega 
zneska iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada.

Or. fr

Predlog spremembe 20
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. 
Uporabi se člen 3(3).

3. Komisija v povezavi z Evropsko 
centralno banko spremlja napredek pri 
izvajanju programa prilagajanja in vsake tri 
mesece ustrezno obvešča Ekonomsko-
finančni odbor, Odbor za zaposlovanje in 
Odbor za socialno zaščito ali pododbor, ki 
ga slednji določijo v ta namen. Še zlasti 
Komisiji zagotovi vse podatke, ki jih ta 
šteje za potrebne pri spremljanju programa. 
Uporabi se člen 3(3).

Or. fr

Predlog spremembe 21
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 odbor Evropskega parlamenta 
lahko predstavnike zadevne države članice 
in socialne partnerje povabi, naj se 
udeležijo izmenjave mnenj o napredku pri 
izvajanju programa prilagajanja in o 
njegovih posledicah.

Or. fr
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Predlog spremembe 22
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.

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

Or. fr

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Skladnost s cilji Unije glede rasti in 

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

Or. fr

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 10 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10b
Skladnost s pravico do pogajanj in 

kolektivnega ukrepanja
V skladu s pravom Unije ter nacionalnimi 
zakonodajami in praksami programi za 
makroekonomsko prilagajanje v okviru te 
uredbe ne posegajo v pravico delavcev in 
delodajalcev ali njihovih organov do 
pogajanj in podpisovanja kolektivnih 
pogodb na ustreznih ravneh ter, v primeru 
socialnih sporov, do sprejemanja 
kolektivnih ukrepov za zaščito njihovih 
koristi, vključno s stavkami.

Or. fr

Predlog spremembe 25
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 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, Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito
ali pododbor, ki ga slednji določijo v ta 
namen, ter zlasti oceni, ali so potrebni 
korektivni ukrepi.

Or. fr


