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Predlog spremembe 1
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja prizadevanja za boljše 
gospodarsko in proračunsko usklajevanje v 
evropskem semestru, ki predvideva 
vzporeden nadzor nacionalnih proračunov 
in gospodarske politike za obdobje šestih 
mesecev vsako leto;

1. pozdravlja prizadevanja za boljše 
gospodarsko in proračunsko usklajevanje v 
evropskem semestru, ki predvideva 
vzporeden nadzor nacionalnih proračunov 
in gospodarske politike za obdobje šestih 
mesecev vsako leto; poudarja, da bi 
morala kohezijska politika postati 
osrednja točka letnega pregleda rasti, ki 
ga izvaja Evropska komisija; zato 
obžaluje, da v okviru letnega pregleda 
rasti za leto 2013 ni bila izkoriščena 
priložnost za začetek plodnejše razprave o 
rasti in delovnih mestih v Evropski uniji, 
zlasti s prenovo smernic;

Or. en

Predlog spremembe 2
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja prizadevanja za boljše
gospodarsko in proračunsko usklajevanje
v evropskem semestru, ki predvideva 
vzporeden nadzor nacionalnih proračunov 
in gospodarske politike za obdobje šestih 
mesecev vsako leto;

1. pozdravlja prizadevanja za boljše
usklajevanje gospodarskih, proračunskih 
in zaposlovalnih politik v evropskem 
semestru, ki predvideva vzporeden nadzor
različnih nacionalnih politik za obdobje 
šestih mesecev vsako leto;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Osnutek mnenja

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je nedavno končani evropski 
semester izpostavil, da si mora Evropska 
unija prizadevati za preprečevanje 
utrjevanja neenakosti med regijami in 
makroekonomskih neravnotežij na 
podlagi simetričnega pristopa, večje 
demokratične legitimnosti in medsebojno 
povezanih politik na evropski ravni, ki so 
usmerjene k doseganju ciljev iz strategije 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 4
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za Evropo 2020; meni, da je 
močna in dobro financirana kohezijska 
politika zaradi svojih dolgoročnih 
razvojnih programov, proračunske 
razsežnosti, decentraliziranega upravnega 
sistema in vključevanja prednostnih nalog 
EU za nadaljnji razvoj uspešen in učinkovit 
instrument za izpolnitev ciljev Evrope 
2020 ter preprečitev prihodnjih 
gospodarskih in finančnih kriz; poudarja, 
da gre pri kohezijski politiki za naložbeno 
politiko, zaradi česar bi morala podpirati 
teritorialno, gospodarsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne 
pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s 

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za Evropo 2020; meni, da je 
močna in dobro financirana kohezijska 
politika zaradi svojih dolgoročnih 
razvojnih programov, proračunske 
razsežnosti, decentraliziranega upravnega 
sistema in vključevanja prednostnih nalog 
EU za nadaljnji razvoj uspešen in učinkovit 
instrument za izpolnitev ciljev Evrope 
2020 ter preprečitev prihodnjih 
gospodarskih in finančnih kriz; poudarja, 
da gre pri kohezijski politiki za naložbeno 
politiko, zaradi česar bi morala podpirati 
teritorialno, ekonomsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne 
pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s 
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tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje cilja EU 2020;

tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje ciljev EU 2020 glede 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za Evropo 2020; meni, da je 
močna in dobro financirana kohezijska 
politika zaradi svojih dolgoročnih 
razvojnih programov, proračunske 
razsežnosti, decentraliziranega upravnega 
sistema in vključevanja prednostnih nalog 
EU za nadaljnji razvoj uspešen in 
učinkovit instrument za izpolnitev ciljev 
Evrope 2020 ter preprečitev prihodnjih 
gospodarskih in finančnih kriz; poudarja, 
da gre pri kohezijski politiki za naložbeno 
politiko, zaradi česar bi morala podpirati 
teritorialno, gospodarsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne 
pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s 
tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje cilja EU 2020;

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za doseganje ciljev Evrope
2020; meni, da je močna in dobro 
financirana kohezijska politika zaradi 
svojih dolgoročnih razvojnih programov, 
proračunske razsežnosti in
decentraliziranega upravnega sistema 
uspešen in učinkovit instrument za 
izpolnitev ciljev Evrope 2020 ter pomoč 
pri preprečevanju prihodnjih gospodarskih 
in finančnih kriz; poudarja, da gre pri 
kohezijski politiki za naložbeno politiko, 
zaradi česar bi morala podpirati trajnostno
teritorialno, ekonomsko in socialno 
kohezijo v EU in pri tem ne pozabiti na 
načelo solidarnosti; v zvezi s tem poudarja 
pomembnost vključevanja vseh regij in 
lokalnih oblasti v doseganje ciljev Evrope
2020;

Or. en

Predlog spremembe 6
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za Evropo 2020; meni, da je 
močna in dobro financirana kohezijska 
politika zaradi svojih dolgoročnih 
razvojnih programov, proračunske 
razsežnosti, decentraliziranega upravnega 
sistema in vključevanja prednostnih nalog 
EU za nadaljnji razvoj uspešen in učinkovit 
instrument za izpolnitev ciljev Evrope 
2020 ter preprečitev prihodnjih 
gospodarskih in finančnih kriz; poudarja, 
da gre pri kohezijski politiki za naložbeno 
politiko, zaradi česar bi morala podpirati 
teritorialno, gospodarsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne 
pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s 
tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje cilja EU 2020;

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske 
politike kot najpomembnejšega 
instrumenta za Evropo 2020 in dejavnika 
makroekonomske stabilizacije, ki 
spodbuja rast in ustvarja delovna mesta;
meni, da je močna in dobro financirana 
kohezijska politika zaradi svojih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
proračunske razsežnosti, decentraliziranega 
upravnega sistema in vključevanja 
prednostnih nalog EU za nadaljnji razvoj 
uspešen in učinkovit instrument za 
izpolnitev ciljev Evrope 2020 ter 
preprečitev prihodnjih gospodarskih in 
finančnih kriz; poudarja, da gre pri 
kohezijski politiki za naložbeno politiko, 
zaradi česar bi morala podpirati 
teritorialno, ekonomsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne 
pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s 
tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje cilja EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 7
Osnutek mnenja

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bo regionalna politika še 
naprej imela zelo pomembno vlogo pri 
razvoju nacionalnih programov v okviru 
evropskega semestra in istočasno 
predstavljala bistven instrument za 
srednjeročno in dolgoročno doseganje 
opredeljenih ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da je kohezijska politika lahko 
uspešna le, če države članice poskrbijo za 
preudarne in široko zasnovane fiskalne in 
strukturne politike, ki vodijo v rast;
poudarja, da ima lahko izvrševanje 
skladov skupnega strateškega okvira za 
posledico zapravljanje finančnih sredstev 
ali celo zmanjšanje pomoči za izboljšavo 
nezdravih gospodarskih politik, če 
nacionalne vlade ne zagotovijo pravih 
politik ali ne izpeljejo potrebnih 
strukturnih reform;

3. opozarja, da je kohezijska politika lahko 
uspešna le, če je podprta s trdnim in 
trajnim finančnim okvirom; poudarja, da
izpolnjevanje makroekonomske 
pogojenosti ne sme biti pogoj za
izvrševanje skladov, ki jih zajema uredba 
o splošnih določbah, saj lokalne oblasti 
niso odgovorne, če njihove nacionalne 
vlade niso zmožne uravnotežiti svojih 
proračunov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da je kohezijska politika lahko 
uspešna le, če države članice poskrbijo za 
preudarne in široko zasnovane fiskalne in 
strukturne politike, ki vodijo v rast;
poudarja, da ima lahko izvrševanje skladov 
skupnega strateškega okvira za posledico 
zapravljanje finančnih sredstev ali celo 
zmanjšanje pomoči za izboljšavo nezdravih 
gospodarskih politik, če nacionalne vlade 
ne zagotovijo pravih politik ali ne izpeljejo 
potrebnih strukturnih reform;

3. opozarja, da je kohezijska politika lahko 
uspešna le, če države članice poskrbijo za 
preudarne in široko zasnovane fiskalne in 
strukturne politike, ki vodijo v rast, in bi 
zato morala biti povezana z 
makroekonomskim pogojevanjem;
poudarja, da ima lahko izvrševanje skladov 
skupnega strateškega okvira za posledico 
zapravljanje finančnih sredstev ali celo 
zmanjšanje pomoči za izboljšavo nezdravih 
gospodarskih politik, če nacionalne vlade 
ne zagotovijo pravih politik ali ne izpeljejo 
potrebnih strukturnih reform;
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Predlog spremembe 10
Osnutek mnenja

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da lahko močna in dobro 
financirana kohezijska politika prepreči 
prihodnje gospodarske in finančne krize v 
Evropi ter zaščiti zlasti manj razvite 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da se v kriznem času prožni 
instrumenti kohezijske politike hitro 
prilagajajo na spreminjajoče se potrebe in 
težje finančne razmere; opozarja, da so se 
nujni ukrepi, kot na primer predplačila ali 
višje stopnje sofinanciranja, združili z 
ukrepi dolgoročne politike za spodbujanje 
rasti in ustvarjanje delovnih mest;

4. poudarja, da se v kriznem času prožni 
instrumenti kohezijske politike hitro 
prilagajajo na spreminjajoče se potrebe in 
težje finančne razmere; opozarja, da so se 
nujni ukrepi, kot na primer predplačila ali 
višje stopnje sofinanciranja, združili z 
ukrepi dolgoročne politike za spodbujanje 
rasti in ustvarjanje delovnih mest; v zvezi s 
tem pozdravlja pobudo Komisije za 
ponovno načrtovanje nedodeljenih 
sredstev iz strukturnih skladov v korist 
malih in srednjih podjetij, energetske 
učinkovitosti in zaposlovanja mladih, 
kadar je to mogoče;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja potrebo po posodobitvi javne 
uprave, saj je pomemben dejavnik za 
izboljšanje stopnje črpanja strukturnih 
skladov, ki jo dosegajo države članice; 
predlaga, da bi bilo treba državam 
članicam zagotoviti pomoč strokovnjakov, 
če te tako želijo; opozarja, da bi bilo treba 
uporabo sredstev iz strukturnih skladov 
izboljšati tudi z zmanjšanjem upravnega 
bremena;

Or. en

Predlog spremembe 13
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je izredno zaskrbljen zaradi velike 
nevarnosti, da bi se euroobmočje ponovno 
znašlo v recesiji, na kar kažeta oslabljeno 
gospodarstvo in povečanje brezposelnosti;

5. je zelo zaskrbljen zaradi negativnega 
vpliva fiskalne konsolidacije na rast in 
ustvarjanje delovnih mest; pozdravlja 
priznanje Komisije, da se lahko rast in 
socialna pravičnost dosežeta le s 
pristopom do držav članic, ki predvideva 
diferencirano fiskalno konsolidacijo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je nadaljnja okrepitev fiskalne 
discipline in davčnih institucij na 
nacionalni in podnacionalni ravni prvi 
pogoj, da se v euroobmočju izboljša tržno 
zaupanje v srednjeročno in dolgoročno 
trajnost javnih financ, kar je izrednega 
pomena za rast; poziva države članice, naj 
si prizadevajo za fiskalno konsolidacijo in 
spoštujejo pravila za uravnoteženje 
proračuna v skladu s pravili Pakta za 
stabilnost in rast, ki upoštevajo različne 
makrofinančne razmere posameznih 
držav;

6. meni, da bi lahko bolj razširjena in 
uravnotežena fiskalna konsolidacija na 
nacionalni in podnacionalni ravni
spodbujala doseganje vzdržnih javnih 
financ, okrepljeno tržno zaupanje, večjo 
konkurenčnost, več priložnosti za rast ter 
izboljšano ustvarjanje delovnih mest v 
euroobmočju in dejansko v celotni EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter 
zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in 
prihodkov;

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, infrastrukture 
in energije, ter zagotovijo učinkovitost teh 
odhodkov in prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter 
zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in 
prihodkov;

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter 
zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in 
prihodkov; poudarja, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti tudi okrepitvi 
pokritosti in učinkovitosti storitev 
zaposlovanja ter aktivnim politikam trga 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 17
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter 
zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in 
prihodkov;

7. poziva države članice, naj v proračunu 
tako na strani odhodkov kot prihodkov 
dajo prednost politikam, ki spodbujajo rast, 
zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter 
zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in 
prihodkov; opozarja, da je rast mogoče 
doseči brez povečanja nacionalnih 
proračunov, vendar z dajanjem prednosti 
naložbam v politike, ki spodbujajo rast;

Or. en

Predlog spremembe 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj posebno 
pozornost namenijo programom 
vseživljenjskega učenja in 
prekvalifikacije, da bi v prihodnjih 
desetletjih preprečili pomanjkanje delovne 
sile na področjih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 19
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj zagotovijo 
uskladitev različnih instrumentov 
gospodarske politike, še zlasti kar zadeva 
politiko, usmerjeno v dosego ciljev EU 
2020 in krovnih ciljev, da bi pritegnili 
zanimanje vlagateljev in povrnili njihovo 
zaupanje ter tako zagotovili dolgoročno 
financiranje realnega gospodarstva;

8. poudarja, da je treba zagotoviti 
usklajenost v gospodarskih politikah 
različnih držav članic in regij ter med 
njimi, pri čemer bi bilo treba posebno 
pozornost nameniti učinkom prelivanja 
posameznih nacionalnih gospodarskih 
politik; poziva države članice in regije, naj 
zagotovijo uskladitev različnih 
instrumentov gospodarske politike, še 
zlasti kar zadeva politiko, usmerjeno v 
dosego ciljev Evrope 2020, da bi povrnili 
zaupanje vlagateljev ter tako zagotovili 
dolgoročno financiranje realnega 
gospodarstva; ob upoštevanju dostopa do 
financiranja, ki je za veliko podjetij in 
gospodinjstev omejen in drag, poziva 
Komisijo, naj si skupaj z državami 
članicami še naprej prizadeva pospeševati 
uporabo nedodeljenih sredstev iz 
strukturnih skladov ter podjetja in 
gospodinjstva spodbujati, naj v celoti 
izkoristijo nove inovativne instrumente z 
delitvijo tveganj (kot so projektne 
obveznice), kar bi prispevalo k 
spodbujanju zasebnega financiranja;



AM\921282SL.doc 13/16 PE501.919v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. je zelo zaskrbljen, ker se več let po 
začetku sistemske krize dolgoročna 
brezposelnost v EU še vedno povečuje, 
spremljajo pa jo zaskrbljujoče stopnje 
brezposelnosti mladih ter rastoča tveganja 
revščine in socialne izključenosti, pri 
čemer ni obetov za takojšnje izboljšanje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, države članice in 
regije, naj bodo odločni ukrepi v zvezi s 
stopnjami brezposelnosti v EU njihova 
prednostna naloga; poziva Komisijo, naj v 
evropski semester kot enega od podciljev 
Evrope 2020 vključi preprečevanje 
brezposelnosti mladih in revščine;

Or. en

Predlog spremembe 22
Mojca Kleva
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev 
zaupanja v bančni sektor in spodbujanje 
naložb; opozarja, da je pomanjkljiv dostop 
do financ še vedno ena izmed ovir, ki 
onemogočajo, da bi mala in srednja 
podjetja našla zasebni kapital, potreben za 
dopolnitev sofinanciranja s sredstvi EU, in 
ponovno postanejo konkurenčna;

9. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev 
zaupanja v bančni sektor in spodbujanje 
naložb; opozarja, da je nezadosten dostop 
do financ še vedno ena izmed ovir, ki 
onemogočajo, da bi mala in srednja 
podjetja našla zasebni kapital, potreben za 
dopolnitev sofinanciranja s sredstvi EU, in 
postala ponovno konkurenčna; poudarja, 
da lahko inovativni finančni instrumenti 
kohezijske politike skupaj s kapitalom 
EIB delujejo kot spodbude za naložbe, 
usmerjene k malim in srednjim podjetjem, 
ter pomenijo dopolnitev tradicionalnih 
bančnih posojil; poziva Komisijo, naj 
državam članicam in regijam leta 2013 in 
v prihodnjem programskem obdobju 
(2014–2020) zagotovi podrobne 
informacije, dodatno pomoč in navodila 
glede finančnih instrumentov v okviru 
kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 23
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev 
zaupanja v bančni sektor in spodbujanje 
naložb; opozarja, da je pomanjkljiv dostop 
do financ še vedno ena izmed ovir, ki 
onemogočajo, da bi mala in srednja 
podjetja našla zasebni kapital, potreben za 
dopolnitev sofinanciranja s sredstvi EU, in 
ponovno postanejo konkurenčna;

9. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev 
zaupanja v bančni sektor in spodbujanje 
naložb; opozarja, da je pomanjkljiv dostop 
do financ še vedno ena izmed ovir, ki 
onemogočajo, da bi mala in srednja 
podjetja našla zasebni kapital, potreben za 
dopolnitev sofinanciranja s sredstvi EU, in 
postala ponovno konkurenčna; priporoča, 
naj se strukturni skladi uporabljajo za 
financiranje skladov tveganega kapitala, 
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in sicer z zagotavljanjem dodatnega 
financiranja za mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da si je treba nenehno 
prizadevati za dosego ciljev, zlasti pri 
zaposlovanju, ki je v okviru evropskega 
semestra pomembno najmanj toliko kot 
rast; poudarja, da je ustvarjanje delovnih 
mest nujno potrebno za trajnostno rast in 
preprečevanje novih kriz;

10. poudarja, da so za ustvarjanje pogojev 
za okrevanje s številnimi novimi delovnimi 
mesti potrebni odločnejši ukrepi v okviru 
evropskega semestra; poudarja, da je 
ustvarjanje delovnih mest nujno potrebno 
za trajnostno rast in preprečevanje novih 
kriz;

Or. en

Predlog spremembe 25
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. meni, da so za okrepitev rasti in 
produktivnosti potrebni izboljšanje 
usklajevanja gospodarskih politik in 
daljnosežne strukturne reforme.

11. meni, da so za okrepitev rasti, 
konkurenčnosti in produktivnosti potrebni 
izboljšanje usklajevanja gospodarskih 
politik in daljnosežne strukturne reforme.

Or. en

Predlog spremembe 26
Mojca Kleva
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. meni, da so za okrepitev rasti in
produktivnosti potrebni izboljšanje 
usklajevanja gospodarskih politik in 
daljnosežne strukturne reforme.

11. meni, da je treba ukrepe na področju 
proračuna, rasti in zaposlovanja izvajati 
sočasno, saj so medsebojno odvisni in 
nujno potrebni za okrevanje v celoti.

Or. en


