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Predlog spremembe 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. Navedek poročila Monti1 in resolucije 
Evropskega parlamenta o uresničitvi 
enotnega trga1,

1. ker je dokončanje notranjega trga, kot 
ga podpira Montijevo poročilo2, bistveno 
za resnično evropsko gospodarsko 
upravljanje,

Or. fr

Predlog spremembe 2
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ker morajo biti vse morebitne kazni, 
povezane s kršitvami ciljev Pakta 
stabilnosti in rasti, posledica dejstva, da je 
kršitev nastala zaradi pomanjkanje volje, 
da bi cilje spoštovali, ali zaradi goljufije, 
ne sme pa iti za nezmožnost izpolnjevanja 
zaradi vzrokov, ki niso v moči držav 
članic;

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe“ – poročilo Maria Montija z dne 
9. maja 2010.
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Predlog spremembe 3
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ker morajo biti cilji Pakta stabilnosti 
in rasti ne le skladni s strategijo Evropa 
2020, temveč tudi z drugimi obveznostmi, 
ki zadevajo porabo za raziskave in razvoj, 
okolje, izobraževanje, izkoreninjenje 
revščine in razvojno pomoč,

Or. en

Predlog spremembe 4
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ker so, kot je navedeno v poročilu 
Monti in v resoluciji Parlamenta z 20. 
maja 2010 o uresničitvi enotnega trga za 
potrošnike in državljane, zaposlovanje, 
izkoreninjenje revščine in dobri delovni 
pogoji nujni za uspešen ponovni zagon 
notranjega trga,

Or. en

Predlog spremembe 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. dopolniti obstoječi Pakt stabilnosti in 
rasti, tudi nov sistem upravljanja, s 

črtano
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posebnim „Paktom rasti in zaposlovanja“, 
ki bo temeljil na gospodarskih ciljih, 
vključno z zaposlovanjem in naložbami, 
da bi namenili ustvarjanju delovnih mest 
enak pomen kot ga ima nadzor nad 
javnim primanjkljajem, in tudi zasnovan 
kot pravni instrument na podlagi člena 
121 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(Priporočilo št. 1, nova alinea),

Or. fr

Predlog spremembe 6
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. dopolniti obstoječi Pakt stabilnosti in 
rasti, tudi nov sistem upravljanja, s 
posebnim „Paktom rasti in zaposlovanja“, 
ki bo temeljil na gospodarskih ciljih, 
vključno z zaposlovanjem in naložbami, da 
bi namenili ustvarjanju delovnih mest enak 
pomen kot ga ima nadzor nad javnim 
primanjkljajem, in tudi zasnovan kot 
pravni instrument na podlagi člena 121 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
(Priporočilo št. 1, nova alinea),

5. dopolniti obstoječi Pakt stabilnosti in 
rasti, tudi nov sistem upravljanja, s 
posebnim „Paktom rasti, zaposlovanja in 
zmanjšanja revščine“, ki bo temeljil na 
gospodarskih ciljih, vključno z 
zaposlovanjem in naložbami, da bi 
namenili ustvarjanju delovnih mest enak 
pomen kot ga ima nadzor nad javnim 
primanjkljajem, in tudi zasnovan kot 
pravni instrument na podlagi člena 121 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(Priporočilo št. 1, nova alinea),

Or. en

Predlog spremembe 7
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi bilo treba mehanizem 
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kazni, ki zadeva skladnost s Paktom 
stabilnosti in rasti, uporabljati le, če se 
razvije enak mehanizem kaznovanja v 
zvezi s skladnostjo z drugimi cilji, ki so 
navedeni v strategiji Evropa 2020: polna 
zaposlenost, zmanjšanje revščine in dobri 
delovni pogoji, 

Or. en

Predlog spremembe 8
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov), naložbe v raziskave in razvoj kot 
delež BDP, zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, stopnjo dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
zmanjšanje revščine (Priporočilo št. 1, 
alinea 2),

6. ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), kar velja tudi za (vendar ni 
omejeno na) gibanje tekočih 
računov/plačilne bilance, neto tuje 
pozicije, razvoj davčne osnove, efektivne 
realne devizne tečaje, prilive, 
produktivnost (tudi produktivnost virov in 
skupno faktorsko produktivnost), stroške 
na enoto dela, kvantitativne in 
kvalitativne kazalce, povezane z ravnmi 
zaposlovanja in socialno kohezijo, kazalce 
zunanjih okoljskih dejavnikov, pa tudi 
rast posojil in gibanje cen premoženja 
(tudi finančnih sredstev in 
nepremičninskih trgov), naložbe v 
raziskave in razvoj kot delež BDP, 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
stopnjo dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
zmanjšanje revščine; treba bi bilo določiti 
opozorilni prag za kazalce, vključene v 
preglednico stanja,
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Or. en

Predlog spremembe 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov), naložbe v raziskave in razvoj kot 
delež BDP, zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, stopnjo dosežkov 
terciarnega in srednješolskega 
izobraževanja ter zmanjšanje revščine
(Priporočilo št. 1, alinea 2),

6. ustvariti razširjeni okvir analitičnega 
nadzora (vključno s preglednico stanja s 
posebnimi sprožitvenimi vrednostmi za 
zgodnje opozarjanje) s primernimi 
metodološkimi orodji in preglednostjo za 
učinkovit večstranski nadzor, temelječ na 
ključnih gospodarskih kazalcih (realnih in 
nominalnih), ki lahko vplivajo na 
konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, 
sestavo nacionalnega BDP, stopnjo 
zaposlenosti, gibanje realnih deviznih 
tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje 
tekočih računov/plačilne bilance, rast 
posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj 
produktivnosti in gibanje trga premoženja 
(tudi zasebnega dolga in nepremičninskih 
trgov) in naložbe v raziskave in razvoj kot 
delež BDP (Priporočilo št. 1, alinea 2),

Or. fr

Predlog spremembe 10
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. razvit, na ravni Komisije, ustrezna 
analitična orodja in strokovno znanje za 
poglobljeno preučitev vzrokov za stalno 
razhajajoče se trende v evroobmočju, 
vključno z vplivom skupnih politik na 
različne ekonomske sisteme v njem 
(Priporočilo št. 1 - alinea 3a (novo)),  

Or. en

Predlog spremembe 11
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje, nadzor in priporočila, 
specifična za posamezne države članice, v 
skladu s strategijo EU2020, s poudarkom 
na rasti, strukturnih reformah, 
produktivnosti in konkurenčnosti in ob 
upoštevanju zbliževanja in razhajanja med 
državami članicami, krepitve relativnih 
konkurenčnih prednosti držav članic
(Priporočilo št. 1, alinea 4; črtanje 
zadnjega dela),

7. oblikovati skupna pravila za dejavnejšo 
uporabo širših smernic ekonomskih politik 
kot ključnega orodja za ekonomsko 
svetovanje in ob upoštevanju zbliževanja in 
razhajanja med državami članicami, da bi 
okrepili odpornost gospodarstva na 
zunanje pretrese in pozitiven vpliv, ki ga 
utegnejo imeti odločitve držav članic na 
druge,

Or. en

Predlog spremembe 12
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. določiti „semester Unije“ za 
obravnavanje integriranih smernic na 
nacionalni ravni in ravni Unije, omogočiti 
razširitev razprave o finančnih vprašanjih 
ter gospodarskih razmerah v EU, kar bi 
omogočilo pravi in pravočasen prispevek 
vseh zadevnih strani (Priporočilo št. 1, 
alinea 7),

8. določiti „semester Unije“ za 
obravnavanje integriranih smernic na 
nacionalni ravni in ravni Unije, omogočiti 
razširitev razprave o finančnih vprašanjih 
ter gospodarskih razmerah v EU, vključno 
s posvetovanjem s socialnimi partnerji na 
ravni Unije in okrepiti makroekonomski 
družbeni dialog, kar bi omogočilo pravi in 
pravočasen prispevek vseh zadevnih strani, 

Or. en

Predlog spremembe 13
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. okrepiti ocenjevanje programov za 
stabilnost in konvergenčnih programov s 
stališča njihove medsebojne povezanosti s 
cilji drugih držav članic ter ciljev Unije 
pred sprejetjem politik, predvidenih v 
programih za stabilnost in konvergenčnih 
programih na nacionalni ravni 
(Priporočilo št. 1 – alinea 11),

Or. en

Predlog spremembe 14
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. začeti evropski semester na začetku 
leta s horizontalnim pregledom, pri 



PE448.871v02-00 10/25 AM\831869SL.doc

SL

katerem bi Evropski svet na podlagi 
analitičnega prispevka Komisije opredelil 
glavne gospodarske izzive, ki čakajo Unijo 
in evroobmočje, ter izdelal strateške 
napotke glede politik; države članice bi 
ugotovitve tega horizontalnega pregleda 
upoštevale pri pripravi programov za 
stabilnost in konvergenčnih programov 
ter programov nacionalnih reform 
(Priporočilo št. 1, alinea 9a (novo)),

Or. en

Predlog spremembe 15
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. hkrati izdati programe za stabilnost, 
konvergenčne programe in programe 
nacionalnih reform in tako omogočiti, da 
se vpliv reform na rast ter njihov fiskalni 
vpliv odražata v nacionalnih letnih in 
večletnih  proračunskih strategijah in 
ciljih, hkrati pa spoštovati nacionalne 
predpise in postopke (Priporočila št. 1, 
alinea 10),

Or. en

Predlog spremembe 16
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. zagotoviti večjo odgovornost in 
preglednost Parlamentu, kar zadeva 
oceno programov za stabilnost, 
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konvergenčnih programov in programov 
nacionalnih reform na ravni Unije, da bi 
povečali ozaveščenost javnosti in skupni 
pritisk v obdobju, ko se pomembne 
proračunske odločitve na nacionalni 
ravni še pripravljajo (Priporočilo št. 1 –
alinea 14), 

Or. en

Predlog spremembe 17
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. uvesti zahtevo za države članice, da 
zagotovijo dodatne informacije, če se 
pojavi velika zaskrbljenost, da bi lahko 
izvajane politike ogrozile pravilno
delovanje notranjega trga, ekonomske in 
monetarne unije ali cilje, ki jih je določila 
Unija, zlasti v strategiji Evropa 2020 
(Priporočilo št. 1 – alinea 17), 

Or. en

Predlog spremembe 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Naj ne vključi naslednjega priporočila:
začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga. 
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 

črtano
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zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ko bi bil javni dolg pod 60 %, (črtanje 
Priporočila št. 2, alinee 1),

Or. fr

Predlog spremembe 19
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. Naj ne vključi naslednjega priporočila:
začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) na podlagi ravni bruto dolga.
Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi 
podrobnimi poročili o dinamiki in razvoju 
zadolževanja, bi sprožili za vse države 
članice, v katerih raven javnega dolga 
presega 60-odstotni prag in ne upada 
zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni 
fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, 
ko bi bil javni dolg pod 60 %, (črtanje 
Priporočila št. 2, alinee 1),

9. pojasniti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za 
nadziranje čezmernega primanjkljaja 
(EDSP) in pripisati večji pomen dolgu in 
povezavi med dolgom in primanjkljajem, 
pa tudi njunemu dinamičnemu razvoju, 

Or. en

Predlog spremembe 20
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pospešiti postopke v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem, zlasti za države članice, ki 
večkrat kršijo pakt. (Priporočilo št. 2 –
alinea 2 (novo)), 

Or. en

Predlog spremembe 21
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. vzpostaviti časovni okvir, specifičen za 
posamezno državo, za postopek fiskalne 
konsolidacije, ki bo potekala pred letom 
2015, da bi uravnali vse ravni javnega 
dolga z zahtevami, določenimi v paktu 
stabilnosti in rasti (Priporočilo št. 2 –
alinea 3a (novo)),

Or. en

Predlog spremembe 22
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. uporabiti odhodke iz proračuna Unije 
za uvedbo pravičnih, pravočasnih in 
učinkovitih spodbud za skladnost s pravili 
Pakta stabilnosti in rasti, na primer z 
okrepitvijo pogojevanja in z zahtevo za 
države članice, da preusmerijo sredstva za 
izboljšanje kakovosti javnih financ, ko se 
ugotovi obstoj javnega primanjkljaja v 
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skladu s členom 126(6) PDEU 
(Priporočilo št. 2 – alinea 3b (novo)), 

Or. en

Predlog spremembe 23
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. vzpostaviti mehanizme za spremljanje 
in druge odvračalne mehanizme, vključno 
z javnimi opozorili za države članice, ki 
niso dosegle svojega srednjeročnega 
fiskalnega cilja ali se mu ne približujejo 
tako hitro, kot je bilo dogovorjeno 
(Priporočilo št. 2 – alinea 4),

Or. en

Predlog spremembe 24
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. vzpostaviti mehanizem za spremljanje, 
vključno z morebitnimi opozorili in 
postopnimi kaznimi, na primer z 
naložitvijo vlog, ki prinašajo obresti, za 
države članice, ki zaradi neustreznih 
fiskalnih politik niso dosegle svojega 
srednjeročnega fiskalnega cilja ali se mu 
ne približujejo tako hitro, kot je bilo 
dogovorjeno (Priporočilo št. 2 – alinea 4), 

Or. en
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Predlog spremembe 25
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. uvesti vnaprej določene in 
preprečevalne spodbude, o katerih se bo 
Komisija odločala neodvisno od Sveta, ali 
napol samodejne kazni, da bi olajšali 
ukrepe zgodnjega opozarjanja in jih 
progresivno uporabljali (Priporočilo 2, 
alinea 7; delno črtano),

10. uvesti vnaprej določene in 
preprečevalne spodbude, o katerih se bo 
Komisija odločala neodvisno od Sveta, ali 
napol samodejne kazni, da bi olajšali 
ukrepe zgodnjega opozarjanja in jih 
progresivno uporabljali; te spodbude in 
kazni bi morale segati od poimenske 
objave in izpostavljanja kršiteljev do 
začasne zamrznitve sredstev Unije 
(strukturnih in kohezijskih skladov ter 
sredstev skupne kmetijske politike) in 
trajne izgube sredstev Unije in/ali 
finančnih kazni; države članice, ki so jim 
naložene te kazni, morajo pokriti 
zamrznjena ali izgubljena plačila Unije iz 
svojih nacionalnih proračunov 
(Priporočilo št. 2, alinea 7),

Or. en

Predlog spremembe 26
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. s pravnimi sredstvi podrobno 
opredeliti obveznost iz protokola št. 12 
PDEU, po katerem morajo imeti države 
članice vzpostavljene  proračunske 
postopke, ki zagotavljajo skladnost z 
njihovimi obveznostmi o proračunski 
disciplini iz Pogodbe (Priporočilo št. 2, 
alinea 7a (novo)),

Or. en
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Predlog spremembe 27
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. uvesti potrebne spremembe v 
notranjem postopku odločanja Komisije, da 
bi zagotovili učinkovito in hitro izvedbo 
teh preventivnih kazni (Priporočilo št. 2, 
alinea 9; delno črtano),

11. uvesti potrebne spremembe v 
notranjem postopku odločanja Komisije, da 
bi zagotovili učinkovito in hitro izvedbo 
teh preventivnih kazni in spodbude 
(Priporočilo št. 2, alinea 9; delno črtano),

Or. en

Predlog spremembe 28
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic, naložb v 
raziskave in razvoj kot deleža BDP, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
stopnje dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
zmanjšanja revščine (Priporočilo št. 3, 
alinea 1),

12. vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic, naložb v 
raziskave in razvoj kot deleža BDP, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
stopnje dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
zmanjšanja revščine; da se to doseže, 
določiti razlikujoče preglednice stanja za 
države članice evroobmočja, vključno s 
posebnimi opozorilnimi pragi, zlasti kar 
zadeva analizo gibanja realnih efektivnih 
menjalnih tečajev, pa tudi specifične 
mehanizme uveljavljanja (kazni in 
spodbude), katerih namen je obravnavati 
prekomerna makroekonomska 
neravnovesja,
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Or. en

Predlog spremembe 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic, naložb v 
raziskave in razvoj kot deleža BDP, 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 
stopnje dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter 
zmanjšanja revščine (Priporočilo št. 3, 
alinea 1),

12. vzpostaviti poseben okvir za 
evroobmočje za krepitev spremljanja 
pretiranih makroekonomskih razlik, 
cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih 
tečajev, rasti posojil in sedanjih razvojnih 
dosežkov zadevnih držav članic in naložb 
v raziskave in razvoj kot deleža BDP 
(Priporočilo št. 3, alinea 1),

Or. fr

Predlog spremembe 30
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. Naj ne vključi naslednjega 
priporočila: okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine (Priporočilo št. 
3, alinea 3);

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 31
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. Naj ne vključi naslednjega 
priporočila: okrepiti sekretariat in kabinet 
predsednika evroskupine (Priporočilo št. 
3, alinea 3);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 32
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. v enem letu vzpostaviti trajni 
Evropski monetarni sklad kot mehanizem 
za izposojanje in posojanje v skrajni sili 
na podlagi obstoječih izkušenj (Evropski 
instrument za finančno stabilnost, 
Evropski mehanizem za finančno 
stabilizacijo in Evropski instrument za 
plačilne bilance) z jasnimi pravili o 
postopku sprejemanja odločitev, 
financiranju, pogojih posojil in 
spremljanju (Priporočilo št. 4 – alinea 1),

Or. en

Predlog spremembe 33
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 15
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. hitro uvesti Evropski dolžniški organ, 
tako da se združi del nacionalnega 
javnega dolga držav članic v skupni 
sistem vzajemnega jamstva, ki bi izdajal 
nove dolžniške vrednostne papirje po 
enotni obrestni meri in tako zmanjšal 
tveganje za špekulativne napade, kot smo 
jih videli v primeru Grčije. Ta organ bi 
lahko tudi izdajal skupne dolžniške 
vrednostne papirje (euroobveznice) za 
financiranje specifičnih evropskih 
naložbenih projektov, po možnosti prek 
proračuna EU,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. hitro uvesti Evropski dolžniški organ, 
tako da se združi del nacionalnega 
javnega dolga držav članic v skupni 
sistem vzajemnega jamstva, ki bi izdajal 
nove dolžniške vrednostne papirje po 
enotni obrestni meri in tako zmanjšal 
tveganje za špekulativne napade, kot smo 
jih videli v primeru Grčije. Ta organ bi 
lahko tudi izdajal skupne dolžniške 
vrednostne papirje (euroobveznice) za 
financiranje specifičnih evropskih 
naložbenih projektov, po možnosti prek 
proračuna EU (Priporočilo št. 4, nova 
alinea),

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. izdelati oceno izvedljivosti (o naravi, 
tveganju in prednostih) dolgoročne 
vzpostavitve sistema, v katerem lahko 
države članice sodelujejo pri izdaji 
navadnih vladnih obveznic, če 
izpolnjujejo vnaprej določena specifična 
merila (Priporočilo št. 5, alinea 1),

Or. en

Predlog spremembe 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. pozvati Komisijo, naj preuči možnost 
vzpostavitve evropskega monetarnega 
sklada, s katerim bi dopolnila Pakt za 
stabilnost in rast za nadzor proračunskega 
stanja v državah članicah; v ta sklad bi 
lahko vplačevale države evroobmočja 
sorazmerno z njihovim BDP, vanj pa bi se 
stekale tudi kazni, glede na višino dolga in 
primanjkljaja posamezne države; države 
članice bi lahko zaprosile za pomoč iz tega 
sklada v višini zneska, ki so ga vanj 
vplačale,

Or. fr
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Predlog spremembe 37
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih in 
najbolj oddaljenih regij (Priporočilo št. 5, 
alinea 2),

16. krepiti in posodobiti kohezijsko 
politiko Unije, zlasti ob upoštevanju ciljev 
Evropa 2020, ob tesnem sodelovanju z 
Evropsko investicijsko banko (EIB) za 
zmanjšanje strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih in 
najbolj oddaljenih regij, zlasti s lajšanjem 
izpolnjevanja finančnih potreb malih in 
srednjih podjetij ter njihove uspešne 
udeležbe na notranjem trgu,

Or. en

Predlog spremembe 38
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih in 
najbolj oddaljenih regij (Priporočilo št. 5, 
alinea 2),

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
regij, zlasti s spodbujanjem finančnih 
potreb malih in srednjih podjetij ter 
njihovega vstopa na notranji trg 
(Priporočilo št. 5, alinea 2), zlasti z 
lajšanjem izpolnjevanja potreb po 
financiranju za mala in srednja podjetja 
in njihovega vstopa na notranji trg,

Or. en
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Predlog spremembe 39
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih in 
najbolj oddaljenih regij,

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob 
tesnem sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko (EIB) za zmanjšanje 
strukturne šibkosti in krepitev 
konkurenčnosti šibkejših gospodarskih in 
najbolj oddaljenih regij, zlasti z lajšanjem 
izpolnjevanja finančnih potreb malih in 
srednjih podjetij ter njihovega vstopa na 
notranji trg,

Or. en

Predlog spremembe 40
Pascal Canfin

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU. ker je sodelovanje na 
davčnem področju temelj gospodarskega 
upravljanja, oblikovati skupino na visoki 
ravni za davčno politiko pod vodstvom 
Komisije, katere naloga bo izdelati 
strateški in pragmatični pristop za 
vprašanja na področju davčne politike v 
Uniji, ob upoštevanju zlasti preprečevanja 
davčnih goljufij, okrepiti izvajanje 
kodeksa obnašanja za obdavčitev 
ustvarjenega dohodka, hkrati pa bolj 
obširno uporabljati postopek državne 
pomoči proti nepošteni davčni 
konkurenci, sprejeti direktivo o 
obdavčenju prihrankov z razširitvijo 
področja njene uporabe in samodejno 
izmenjavo informacij kot temeljnim 
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pravilom, olajšati sprejemanje skupne 
konsolidirane osnove za davek za pravne 
osebe, pri tem pa si prizadevati za 
minimalne davčne stopnje ter davčne 
reforme, ki spodbujajo rast, ter uvesti 
davek za finančne transakcije na ravni 
EU. (Priporočilo št. 5, nova alinea).

Or. en

Predlog spremembe 41
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU, zlasti s sprejetjem
skupne konsolidirane osnove za davek za 
pravne osebe (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

Or. en

Predlog spremembe 42
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU.

18. nadaljevati prizadevanja za uvedbo 
minimalne ravni davka za pravne osebe v 
Uniji in prizadevanja v zvezi z dogovorom 
o skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dobička pravnih oseb.

Or. en
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Predlog spremembe 43
Alan Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU, hkrati pa se zavedati, da 
bo to najbolje doseči, če se deluje 
prostovoljno (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

Or. en

Predlog spremembe 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. nadaljevati prizadevanja za davčno 
usklajevanje EU (Priporočilo št. 5, nova 
alinea).

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. vzporedno s konvergenco 
nacionalnih proračunskih razporeditev in 
v okviru evropskega semestra zagotoviti 
boljše usklajevanje dela Evropskega 
parlamenta, ki je dobil več proračunskih 
pristojnosti, z delom nacionalnih 
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parlamentov; Svet in Komisija bi se 
morala z Evropskim parlamentom 
posvetovati o poglavitnih smernicah 
gospodarske politike, o smernicah za 
zaposlovanje in kazalcih, ki so osnova za 
nacionalne programe reform.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 18a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. Namen zakonodajnega akta, ki se 
sprejema, mora biti okrepitev mandata 
Komisije (Eurostat) za revizijo 
nacionalnih statističnih podatkov, ki so 
pomembni za poročanje o javnih financah 
(Priporočilo št. 7).

Or. en


