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14.11.2012 A7-0339/9 

Predlog spremembe  9 

Cornelis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da je občutno izboljšanje 

demokratične legitimnosti in odgovornosti 

upravljanja evropske ekonomske in 

monetarne unije (EMU) na ravni EU s 

povečano vlogo Parlamenta absolutna 

nuja in predpogoj za vsak nadaljnji korak 

v smeri bančne, fiskalne in ekonomske 

unije; 

9. meni, da je sedanji demokratični 

primanjkljaj obžalovanja vreden in 

zahteva občutno izboljšanje demokratične 

legitimnosti in odgovornosti upravljanja 

evropske ekonomske in monetarne unije 

(EMU) na ravni EU s povečano vlogo 

Parlamenta  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Predlog spremembe  10 

Cornelis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poziva predsednika Sveta, naj vloži 

dodatne predloge, ki bodo zagotovili 

varstvo socialnih pravic v okviru 

upravljanja ekonomske in monetarne 

unije; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Predlog spremembe  11 

Cornelis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Priloga – Priporočilo št. 3.1 o boljšem predhodnem usklajevanju gospodarske politike in 

o izboljšanju evropskega semestra – odstavek 6 – alinea 6 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– Komisija mora v letnem pregledu rasti 

jasno oceniti najpomembnejše gospodarske 

in fiskalne težave Unije in posameznih 

držav članic, predlagati prednostne ukrepe 

za njihovo reševanje ter opredeliti pobude, 

ki so jih sprejele Unija in države članice, 

da bi okrepile konkurenčnost in dolgoročne 

naložbe, odpravile ovire za trajnostno rast, 

uresničile cilje, določene v Pogodbah in 

aktualni strategiji Evropa 2020, izpeljale 

sedem vodilnih pobud ter zmanjšale 

makroekonomska neravnovesja; 

– Komisija mora v letnem pregledu rasti 

jasno oceniti najpomembnejše gospodarske 

in fiskalne težave Unije in posameznih 

držav članic, predlagati prednostne ukrepe 

za njihovo reševanje ter opredeliti pobude, 

ki so jih sprejele Unija in države članice, 

da bi okrepile konkurenčnost in dolgoročne 

naložbe, odpravile ovire za trajnostno rast, 

uresničile cilje, določene v Pogodbah in 

aktualni strategiji Evropa 2020, izpeljale 

sedem vodilnih pobud ter zmanjšale 

makroekonomska neravnovesja; 

 (a) Komisija bi morala preučiti zlasti, ali 

se države članice spoprijemajo z 

„izjemnimi razmerami“; ta izraz se 

uporablja za neobičajen dogodek zunaj 

nadzora zadevnih držav članic, ki ima 

velik vpliv na finančni položaj države, ali 

za obdobja globoke gospodarske recesije, 

kot so opredeljena v revidiranem Paktu za 

stabilnost in rast; 

 

 (b) kjer gre za take izjemne razmere, bi jih 

Komisija morala upoštevati v svojih 

priporočilih in se osredotočiti na 

doseganje trajnostnega proračuna na 

srednji in dolgi rok, namesto da poziva k 

zmanjšanju proračunskih sredstev; 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Predlog spremembe  12 

Cornelis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Priloga – Priporočilo št. 3.3 o socialnem paktu za Evropo – odstavek 3 – alinea 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– izvajanje socialnega protokola za varstvo 

temeljnih socialnih in delavskih pravic; 

– izvajanje socialnega protokola za varstvo 

temeljnih socialnih in delavskih pravic, 

vključno s pravico do kolektivnih ukrepov, 

pravicami socialne varnosti in 

spoštovanjem kolektivnih pogodb; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Predlog spremembe  13 

Cornelis de Jong 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji 

2012/2151(INI) 

Predlog resolucije 

Priloga – Priporočilo št. 4.4 o krepitvi preglednosti, legitimnosti in odgovornosti – 

odstavek 1 – alinea 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – predsednik Sveta mora objaviti vse 

uradne nasvete, ki so jih Evropskemu 

svetu predstavili predstavniki finančnega 

sektorja; 

Or. en 

 

 


