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13.10.2010 A7-0267/11 

Predlog spremembe  11 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da so svetovna neravnovesja, 

regulativno vodenje (ureditev in nadzor) in 

monetarna politika – poleg specifičnih 

dejavnikov, značilnih za finančni sistem, 

kot so kompleksnost in nepreglednost 

finančnih instrumentov, sistemi 

nagrajevanja na kratkoročnih temeljih in 

neprimerni poslovni modeli – trije glavni 

dejavniki, ki so prispevali k sedanji 

finančni krizi;  

3. ugotavlja, da so svetovna neravnovesja, 

regulativno vodenje (ureditev in nadzor) in 

monetarna politika – poleg specifičnih 

dejavnikov, značilnih za finančni sistem, 

kot so kompleksnost in nepreglednost 

finančnih instrumentov, sistemi 

nagrajevanja na kratkoročnih temeljih in 

neprimerni poslovni modeli – glavni 

dejavniki, ki so prispevali k sedanji 

finančni krizi; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/12 

Predlog spremembe  12 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poziva k povečani preglednosti v 

odnosih med državami članicami in 

njihovimi odnosi z vodilnimi finančnimi 

ustanovami;  

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/13 

Predlog spremembe  13 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. ugotavlja, da je to privedlo do 

strategij za finančno konsolidacijo, ki bodo 

zelo omejile sposobnost vlad za ukrepanje; 

hkrati opozarja, da varčevalni paketi ne bi 

smeli voditi k ukrepom, ki bi lahko zavrli 

okrevanje gospodarstva, ustvarjanje 

delovnih mest in socialno kohezijo;  

70. ugotavlja, da bi to lahko privedlo do 

strategij za finančno konsolidacijo, ki bodo 

zelo omejile sposobnost vlad za ukrepanje; 

hkrati opozarja, da varčevalni paketi ne bi 

smeli voditi k ukrepom, ki bi lahko zavrli 

okrevanje gospodarstva, ustvarjanje 

delovnih mest in socialno kohezijo;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/14 

Predlog spremembe  14 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 111 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

111. poziva k skupni proračunski strategiji 

za povrnitev in ohranjanje dolgoročnega 

območja gospodarske rasti; 

111. poziva k skupni proračunski strategiji 

za povrnitev in ohranjanje EU kot 

dolgoročnega območja gospodarske rasti; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/15 

Predlog spremembe  15 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 126 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

126. meni, da pobude posameznih držav ne 

morejo uspeti brez usklajenega delovanja 

na ravni EU, zaradi česar je nujno, da 

Evropska unija nastopi odločno in enotno 

in uresničuje skupne ukrepe. Solidarnost, 

na kateri temelji evropski model socialne 

ekonomije in usklajevanje nacionalnih 

odzivov, sta najbolj pripomogla k temu, da 

smo se lahko izognili kratkoročnim 

protekcionističnim ukrepom posameznih 

držav članic; je zaskrbljen, ker bi lahko 

ponovni pojav gospodarskega 

protekcionizma na nacionalni ravni 

najverjetneje povzročil razdrobitev 

notranjega trga in zmanjšal konkurenčnost, 

zato ga je treba preprečiti; je zaskrbljen, saj 

bi lahko v številnih državah članicah pod 

pretvezo sedanje finančne in gospodarske 

krize utemeljevali ponovno oživitev 

protekcionističnih ukrepov, čeprav bi bilo 

treba zaradi te krize uporabiti skupne 

zaščitne mehanizme; 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/16 

Predlog spremembe  16 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 177 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

177. ugotavlja, da fiskalna in monetarna 

politika nista nadomestilo za strukturno 

reformo, ki mora reševati osnovne 

pomanjkljivosti evropskega gospodarstva – 

strmo naraščajoči dolgovi in primanjkljaji, 

starajoče se prebivalstvo, zelo verjeten nov 

pojav inflacije, tveganja za industrije, ki so 

nastala zaradi politik za podnebne 

spremembe, zlasti zaradi negotovosti glede 

novih ciljev in standardov, nizke 

produktivnosti in pomanjkanja 

konkurenčnosti; poziva k večji 

učinkovitosti pri uporabi javnega denarja 

tako na evropski kot na nacionalni ravni; 

meni, da je treba pri sprejemanju 

usklajenih politik in ciljev upoštevati 

razlike v časovni usklajenosti in 

intenzivnosti krize kot tudi različna 

predhodna fiskalna in monetarna stališča 

posameznih držav članic; verjame, da bodo 

ta prizadevanja vodila k hitrejši resnični 

konvergenci med nacionalnimi 

gospodarstvi; 

177. ugotavlja, da fiskalna in monetarna 

politika nista nadomestilo za strukturno 

reformo, ki mora reševati osnovne 

pomanjkljivosti evropskega gospodarstva – 

strmo naraščajoči dolgovi in primanjkljaji, 

starajoče se prebivalstvo, verjetnost 

povečanja inflacije ali procesa deflacije, 

zelo verjeten nov pojav inflacije, tveganja 

za industrije, ki so nastala zaradi politik za 

podnebne spremembe, zlasti zaradi 

negotovosti glede novih ciljev in 

standardov, nizke produktivnosti in 

pomanjkanja konkurenčnosti; poziva k 

večji učinkovitosti pri uporabi javnega 

denarja tako na evropski kot na nacionalni 

ravni; meni, da je treba pri sprejemanju 

usklajenih politik in ciljev upoštevati 

razlike v časovni usklajenosti in 

intenzivnosti krize kot tudi različna 

predhodna fiskalna in monetarna stališča 

posameznih držav članic; verjame, da bodo 

ta prizadevanja vodila k hitrejši resnični 

konvergenci med nacionalnimi 

gospodarstvi; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/17 

Predlog spremembe  17 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 196 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

196. ugotavlja, da mala in srednja podjetja 

ter podjetniki igrajo pomembno vlogo v 

vseh gospodarstvih in so osrednji 

proizvajalci delovnih mest in dohodka ter 

pogonska sila za inovacije in rast; 

196. ugotavlja, da mala in srednja podjetja 

ter podjetniki igrajo pomembno vlogo v 

vseh gospodarstvih in so osrednji 

proizvajalci delovnih mest in dohodka ter 

pogonska sila za inovacije in rast; meni, da 

so mala in srednja podjetja bistvenega 

pomena za nadaljnji razvoj, rast in 

blaginjo v EU in da je konkurenčnost EU 

na svetovni ravni mogoče okrepiti z 

dajanjem prednosti malim in srednjim 

podjetjem; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/18 

Predlog spremembe  18 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 198 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

198. verjame, da so mala in srednja 

podjetja osrednjega pomena za nadaljnji 

razvoj, rast in blaginjo EU, in da se 

konkurenčnost EU na svetovni ravni 

lahko okrepi z dajanjem prednosti prav 

malim in srednjim podjetjem; 

črtano 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/19 

Predlog spremembe  19 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 202 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

202. meni, da je raznolikost operaterjev 

na alternativnih delniških trgih lahko 

koristna, zlasti zaradi nudenja dostopa 

malim in srednjim podjetjem do kapitala; 

črtano 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/20 

Predlog spremembe  20 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 203 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

203. ugotavlja, da je finančna kriza, ki jo 

je še poslabšal upad gospodarske rasti, ki 

ji je sledil, imela za posledico zmanjšanje 

tveganega kapitala, ki je na voljo malim 

in srednjim podjetjem ter podjetnikom; 

zato poziva k okrepljeni vlogi inovativnih 

finančnih rešitev, da se malim in srednjim 

podjetjem ter zlasti mladim, zelo 

inovativnim družbam, omogoči, da igrajo 

svojo vlogo, tako posredno kot 

neposredno, z izboljšanjem celotne 

uspešnosti rasti; 

črtano 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/21 

Predlog spremembe  21 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 205 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

205. meni, da moramo mala in srednja 

podjetja obravnavati kot motor za 

razvijajoče se raziskave in inovacije, za 

spodbujanje zaposlovanja in prispevanje k 

konkurenčnosti EU, in da je nanje treba 

gledati kot na partnerje za manjše naložbe, 

ki se financirajo iz kohezijskega sklada; 

verjame, da so v tem okviru osrednjega 

pomena dodeljevanje sredstev za univerze 

in spodbujanje partnerstva z malimi in 

srednjimi podjetji; 

205. meni, da moramo mala in srednja 

podjetja obravnavati kot motor za manjše 

naložbe, ki se financirajo iz kohezijskega 

sklada; verjame, da so v tem okviru 

osrednjega pomena dodeljevanje sredstev 

za univerze in spodbujanje partnerstva z 

malimi in srednjimi podjetji; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/22 

Predlog spremembe  22 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

v imenu skupine S&D 

Pascal Canfin 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Finančna, gospodarska in socialna kriza: Priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili 

(vmesno poročilo) 

2009/2182(INI) 

Predlog resolucije 

Nov podnaslov za odstavkom 223 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Sklep 

Or. en 

 

 

 


