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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Usklajevanje ekonomskih politik 
držav članic je zadeva skupnega pomena. 
Države članice, katerih valuta je euro, 
imajo poseben interes in odgovornost za to, 
da v okviru širših smernic, ki jih je 
oblikoval Svet, izvajajo ekonomske 
politike, ki spodbujajo pravilno delovanje 
ekonomske in monetarne unije, ter se 
izogibajo politikam, ki ta cilj ogrožajo.

(1) Usklajevanje ekonomskih politik 
držav članic je zadeva skupnega pomena. 
Države članice, katerih valuta je euro, 
imajo poseben interes in odgovornost za to, 
da v okviru širših smernic, ki jih oblikujejo 
institucije Unije, izvajajo ekonomske 
politike, ki spodbujajo pravilno delovanje 
ekonomske in monetarne unije, ter se 
izogibajo politikam, ki ta cilj ogrožajo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za zagotovitev pravilnega 
delovanja ekonomske in monetarne unije bi 
morale države članice, katerih valuta je 
euro, sprejeti ukrepe za povečanje 
odpornosti svojih gospodarstev s ciljno 
usmerjenimi strukturnimi reformami in 
naložbami. Na vrhu držav euroobmočja, ki 
je potekal decembra 2018, je bila 
Euroskupina pooblaščena za pripravo 
zasnove, načinov izvajanja in časovnega 
okvira proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost za 
euroobmočje. Da bi se zagotovilo, da 
države članice izvajajo strukturne reforme 
in naložbe na dosleden, koherenten in 
dobro usklajen način, je treba vzpostaviti 
okvir za upravljanje, ki bi Svetu omogočal 
zagotavljati strateške usmeritve glede 

(2) Za zagotovitev pravilnega 
delovanja ekonomske in monetarne unije bi 
morale države članice, katerih valuta je 
euro, sprejeti ukrepe za povečanje 
odpornosti svojih gospodarstev s ciljno 
usmerjenimi reformami in naložbami. Na 
vrhu držav euroobmočja, ki je potekal 
decembra 2018, je bila Euroskupina 
pooblaščena za pripravo zasnove, načinov 
izvajanja in časovnega okvira 
proračunskega instrumenta za konvergenco 
in konkurenčnost za euroobmočje. Da bi se 
zagotovilo, da države članice reformirajo 
svoja gospodarstva in vanje vlagajo na 
dosleden, koherenten in dobro usklajen 
način, je treba vzpostaviti okvir za 
upravljanje, na podlagi katerega bosta 
lahko Evropski parlament in Svet dajala 
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reformnih in naložbenih prioritet, ki bi jih 
države članice izvajale v euroobmočju. 
Takšen okvir bi okrepil konvergenco v 
euroobmočju in njegovo konkurenčnost. 
Svet bi moral zagotoviti tudi smernice za 
posamezne države glede posameznih ciljev 
reform in naložb držav članic, katerih 
valuta je euro, ki jih lahko podpre 
proračunski instrument za konvergenco 
in konkurenčnost. Ker tak okvir zadeva le 
države članice, katerih valuta je euro, bi 
morali pri glasovanju v skladu s to uredbo 
sodelovati samo člani Sveta, ki 
predstavljajo te države članice.

strateške usmeritve glede reformnih in 
naložbenih prioritet, ki bi jih države članice 
prek proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost izvajale v 
euroobmočju. Takšen okvir bi okrepil 
konvergenco v euroobmočju in njegovo 
konkurenčnost, pa tudi odpornost in 
okrevanje njegovih gospodarstev. Ker tak 
okvir zadeva le države članice, katerih 
valuta je euro, bi morali pri glasovanju v 
skladu s to uredbo sodelovati samo člani 
Sveta, ki predstavljajo te države članice.

Predlog spremembe3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Države članice, katerih valuta ni 
euro in ki sodelujejo v mehanizmu 
deviznih tečajev (ERM-II), bi morale 
nemudoma obvestiti Komisijo, ali 
nameravajo sodelovati v proračunskem 
instrumentu za konvergenco in 
konkurenčnost ali instrumentu za 
konvergenco in reformo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik 
zagotavlja okvir, v katerem se opredelijo 
nacionalne reformne prioritete držav članic 
in spremlja izvajanje teh prioritet. Ta 
uredba obravnava potrebo po vzpostavitvi 
usklajenosti med reformnimi in 
naložbenimi prioritetami za euroobmočje 
kot celoto ter reformnimi in naložbenimi 

(3) Na ravni Unije strateške usmeritve 
za reformne in naložbene prioritete iz 
uvodne izjave (4) ter priporočila za 
euroobmočje in nacionalni programi 
reform v sklopu evropskega semestra 
tvorijo okvir, v katerem se opredelijo 
nacionalne reformne in naložbene 
prioritete držav članic za krepitev njihove 
odpornosti in njihovega okrevanja, poleg 
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cilji posameznih držav članic, katerih 
valuta je euro, in po zagotovitvi njihove 
skladnosti z evropskim semestrom.

tega pa se v njem spremlja izvajanje teh 
prioritet. S to uredbo se zadosti potrebi po 
zagotovitvi usklajenosti med reformnimi in 
naložbenimi prioritetami za euroobmočje 
kot celoto ter reformnimi in naložbenimi 
cilji posameznih držav članic, katerih 
valuta je euro, pa tudi držav članic, ki 
prostovoljno sodelujejo v mehanizmu 
ERM II, ter evropskim semestrom, 
Pariškim sporazumom in socialnim 
stebrom, ki veljajo za strateške politike 
Unije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Sedanja struktura ekonomske in 
monetarne unije je že sama po sebi 
kompleksna in nedovršena. Da bi Unija 
izboljšala svojo učinkovitost in 
demokratično odgovornost, v skladu z 
resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 16. februarja 2017 o proračunski 
zmogljivosti evroobmočja 
(P8_TA(2017)0050) imenuje 
podpredsednika Komisije za naslednjega 
predsednika Euroskupine in predsednika 
sveta guvernerjev evropskega mehanizma 
za stabilnost. Ta komisar bi zagotavljal, 
da se okvir ekonomskega upravljanja 
spoštuje, in nadzoroval proračunski 
instrument za konvergenco in 
konkurenčnost. Hkrati je treba poskrbeti 
za to, da bo imel Evropski parlament v 
tem prenovljenem okviru ekonomskega 
upravljanja večjo vlogo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Svet bi moral vsako leto v okviru 
priporočila o ekonomski politiki 
euroobmočja določiti strateške usmeritve 
glede reformnih in naložbenih prioritet za 
euroobmočje. Svet bi moral strateške 
usmeritve sprejeti s kvalificirano večino 
na podlagi priporočila Komisije, potem ko 
je Euroskupina razpravljala o reformnih 
in naložbenih prioritetah, za katere meni, 
da so pomembne in da bi jih bilo 
primerno vključiti. Letni vrh držav 
euroobmočja bo pri tem imel vlogo.

(4) Svet in Evropski parlament bi 
moral vsako leto v okviru priporočila o 
ekonomski politiki euroobmočja skupaj 
določiti strateške usmeritve glede 
reformnih in naložbenih prioritet za 
euroobmočje, ki so relevantne z vidika 
proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost. Evropski 
parlament in Svet bi morala opredeliti 
podrobnosti glede tega, kako bosta pri 
skupnem določanju strateških usmeritev 
sodelovala. Prek okvira za upravljanje se 
zagotovi, da je program skladen z drugimi 
politikami Unije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za zagotovitev, da se v strateških 
usmeritvah upoštevajo izkušnje, 
pridobljene pri izvajanju proračunskega 
instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost, bi morala Komisija 
vzporedno s svojim priporočilom za 
strateške usmeritve v okviru svojega 
priporočila glede ekonomske politike 
euroobmočja Svet obvestiti o tem, kako so 
bile strateške usmeritve upoštevane v 
predhodni letih.

(5) Za zagotovitev, da se v strateških 
usmeritvah upoštevajo izkušnje, 
pridobljene pri izvajanju proračunskega 
instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost, bi morala Komisija 
vzporedno s svojim predlogom glede 
strateških usmeritev, ki bi morale biti 
skladne z njenim priporočilom glede 
ekonomske politike euroobmočja, 
Evropski parlament in Svet obvestiti o 
tem, kako so bile strateške usmeritve 
upoštevane v predhodnih letih.

Predlog spremembe8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice, katerih valuta je 
euro, se lahko odločijo predložiti predloge 
za svežnje reform in naložb v okviru 
proračunskega instrumenta za konvergenco 

(6) Države članice, katerih valuta je 
euro, se lahko odločijo predložiti predloge 
za svežnje reform in naložb v okviru 
proračunskega instrumenta za konvergenco 
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in konkurenčnost. Svet bo v ta namen 
sprejel priporočilo s smernicami za 
posamezne države glede ciljev reform in 
naložb, ki jih je v okviru proračunskega 
instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost mogoče podpreti v državah 
članicah, katerih valuta je euro. To 
priporočilo Sveta bi moralo biti skladno s 
strateškimi usmeritvami, sprejetimi na 
podlagi te uredbe, in s priporočili za 
posamezne države, ki se vzporedno 
sprejmejo v okviru evropskega semestra za 
usklajevanje ekonomskih politik po 
razpravah, če je to ustrezno, v relevantnih 
odborih, ki temeljijo na Pogodbah. 
Priporočilo Sveta ustrezno upošteva tudi 
morebitne programe za makroekonomsko 
prilagoditev, odobrene v skladu z 
ustreznimi določbami Uredbe (EU) 
št. 472/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta9.

in konkurenčnost. 

_________________

9 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
okrepitvi gospodarskega in proračunskega 
nadzora v državah članicah euroobmočja, 
ki so jih prizadele ali jim grozijo resne 
težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) S kvalificirano večino sprejeto 
priporočilo Sveta s smernicami za 
posamezne države glede ciljev reform in 
naložb v državah članicah, katerih valuta 
je euro, bi moralo temeljiti na priporočilu 
Komisije. Ta postopek ne bi smel posegati 
v prostovoljno naravo sodelovanja držav 
članic, katerih valuta je euro, v 
proračunskem instrumentu za 
konvergenco in konkurenčnost in v 

črtano
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posebna pooblastila Komisije v zvezi z 
njegovim izvajanjem.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Svet bi moral znotraj okvira za 
upravljanje iz te uredbe določiti strateške 
usmeritve za euroobmočje kot celoto ter 
zagotoviti smernice za posamezne države 
glede ciljev svežnjev reform in naložb 
posameznih držav članic, katerih valuta je 
euro. Komisija izvršuje proračun Unije v 
skladu s členom 317 PDEU, kar vključuje 
upravljanje programov porabe. Ne bi se 
smelo posegati v odgovornosti, ki jih ima 
Komisija v zvezi s proračunskim 
instrumentom za konvergenco in 
konkurenčnost [v okviru programa za 
podporo reformam] v skladu z Uredbo 
(EU) XXXX/XX.

(8) Evropski parlament in Svet bi 
morala znotraj okvira za upravljanje iz te 
uredbe skupaj določiti strateške usmeritve 
glede reformnih in naložbenih prioritet za 
euroobmočje, ki so relevantne z vidika 
proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost. Komisija 
izvršuje proračun Unije v skladu s členom 
317 PDEU, kar vključuje upravljanje 
programov porabe, pri pa spoštuje načela 
dobrega finančnega poslovodenja, 
proračunskega nadzora in odgovornosti 
do Parlamenta. Ne bi se smelo posegati v 
odgovornosti, ki jih ima Komisija v zvezi s 
proračunskim instrumentom za 
konvergenco in konkurenčnost [v okviru 
programa za podporo reformam in 
naložbam] v skladu z Uredbo (EU) 
XXXX/XX.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Svet na podlagi ocene Komisije 
ugotovi, katere države članice se soočajo z 
resnim upadom gospodarske aktivnosti, da 
bi se prilagodile nacionalne stopnje 
sofinanciranja, določene z Uredbo (EU) 
XXXX/XX [uredba o programu za 
podporo reformam], brez poseganja v 
uporabo člena 2(2) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1467/97, kakor je bila spremenjena.

(9) Svet na podlagi ocene Komisije in 
ob ustreznem upoštevanju resolucij 
Evropskega parlamenta ugotovi, ali se 
posamezna država članica sooča z resnim 
upadom gospodarske aktivnosti, da bi se 
prilagodile nacionalne stopnje 
sofinanciranja, določene z Uredbo (EU) 
XXXX/XX [uredba o programu za 
podporo reformam in naložbam].
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se okrepil dialog med 
institucijami Unije, zlasti med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo, ter da 
bi se zagotovili večja preglednost in 
odgovornost v tem ekonomskem dialogu, 
lahko pristojni odbor Evropskega 
parlamenta povabi predsednika Sveta, 
Komisijo in po potrebi predsednika 
Euroskupine, da se udeležijo seje odbora in 
razpravljajo o ukrepih, sprejetih v skladu s 
to uredbo.

(10) Da bi se okrepil dialog med 
institucijami Unije, zlasti med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo, ter da 
bi se zagotovili večja preglednost in 
odgovornost v tem ekonomskem dialogu, 
lahko pristojni odbori Evropskega 
parlamenta povabijo predsednika Sveta, 
Komisijo in po potrebi predsednika 
Euroskupine ter – ko bo njegova funkcija 
vzpostavljena – podpredsednika Komisije, 
pristojnega za gospodarstvo in finance, 
kot predstavnika Komisije in predsednika 
Euroskupine, da se udeležijo seje odborov 
in razpravljajo o vseh ukrepih, ki naj bi bili 
sprejeti v skladu s to uredbo. Pristojni 
odbori Evropskega parlamenta lahko v 
zvezi s tem in preden Komisija predloži 
svoja priporočila za euroobmočje, 
povabijo predsednika Sveta, Komisijo in 
po potrebi predsednika Euroskupine ter – 
ko bo njegova funkcija vzpostavljena – 
podpredsednika Komisije, pristojnega za 
gospodarstvo in finance, kot predstavnika 
Komisije in predsednika Euroskupine, da 
se udeležijo seje odborov in razpravljajo o 
strateških prioritetah ekonomskih politik v 
euroobmočju, ki prispevajo h konvergenci 
in konkurenčnosti gospodarstev v 
euroobmočju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa okvir za 
upravljanje proračunskega instrumenta za 

1. Ta uredba določa okvir za 
upravljanje proračunskega instrumenta za 
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konvergenco in konkurenčnost za 
euroobmočje v okviru programa za 
podporo reformam, vzpostavljenega na 
podlagi Uredbe (EU) XXX/XX10.

konvergenco in konkurenčnost za 
euroobmočje v okviru programa za 
podporo reformam in naložbam, 
vzpostavljenega na podlagi Uredbe (EU) 
XXX/XX10.

_________________ _________________
10 UL C , , str. 10 UL C , , str.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

V tej uredbi „priporočilo za euroobmočje“ 
pomeni priporočilo Sveta o ekonomski 
politiki euroobmočja v skladu s členom 
136 v povezavi s členom 121(2) PDEU.

(a) „priporočila za posamezne države“ 
so priporočila, ki jih Svet v skladu s 
členom 121(2) in členom 148(4) PDEU 
naslovi na vsako državo članico v okviru 
evropskega semestra za usklajevanje 
ekonomskih politik;
(b) „priporočilo za euroobmočje“ je 
priporočilo Sveta o ekonomski politiki 
euroobmočja v skladu s členom 136 v 
povezavi s členom 121(2) PDEU.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba prispeva h konvergenci in 
konkurenčnosti gospodarstev držav članic, 
katerih valuta je euro, z opredelitvijo 
okvira za upravljanje proračunskega 
instrumenta za konvergenco in 
konkurenčnost, ki določa:

Ta uredba prispeva k navzgor usmerjeni 
konvergenci in konkurenčnosti 
gospodarstev držav članic, katerih valuta je 
euro, z opredelitvijo okvira za upravljanje 
proračunskega instrumenta za konvergenco 
in konkurenčnost, ki določa strateške 
usmeritve za reformne in naložbene 
prioritete euroobmočja.
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(a) strateške usmeritve za reformne in 
naložbene prioritete euroobmočja kot 
celote;
(b) smernice za posamezne države, ki 
so skladne s priporočili za posamezne 
države, glede ciljev reform in naložb, 
relevantnih za proračunski instrument za 
konvergenco in konkurenčnost.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet na priporočilo Komisije in po 
razpravi v Euroskupini vsako leto v okviru 
priporočila za euroobmočje določi 
strateške usmeritve za reformne in 
naložbene prioritete euroobmočja.

1. Evropski parlament in Svet na 
predlog Komisije skupaj določita strateške 
usmeritve za reformne in naložbene 
prioritete euroobmočja, ki so relevantne z 
vidika proračunskega instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vzporedno s svojim 
priporočilom iz odstavka 1 obvesti Svet o 
tem, kako so države članice upoštevale 
strateške usmeritve iz prejšnjih let.

2. Komisija vzporedno s svojim 
predlogom iz odstavka 1 obvesti Evropski 
parlament in Svet o tem, kako so države 
članice upoštevale strateške usmeritve iz 
prejšnjih let.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Smernice za posamezne države
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1. Svet na priporočilo Komisije 
sprejme priporočilo, naslovljeno na vse 
države članice, katerih valuta je euro, s 
katerim vsako leto določi smernice za 
posamezne države glede ciljev reform in 
naložb za namene svežnjev reform in 
naložb, ki jih lahko države članice nato 
predložijo v skladu z Uredbo (EU) 
XXXX/XX [uredba o programu za 
podporo reformam].
2. Priporočilo iz odstavka 1 je 
skladno s strateškimi usmeritvami iz člena 
4 in s priporočili za posamezne države za 
zadevno državo članico. Svet v priporočilu 
iz odstavka 1 ustrezno upošteva morebitne 
programe za makroekonomsko 
prilagoditev, ki jih je odobril v skladu s 
členom 7(2) Uredbe (EU) št. 472/2013.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je to ustrezno, se na podlagi ocene 
Komisije v priporočilu iz odstavka 1 člena 
5 ugotovi, ali se posamezna država članica 
sooča z resnim upadom gospodarske 
aktivnosti, da bi se prilagodile nacionalne 
stopnje sofinanciranja, določene z Uredbo 
(EU) XXXX/XX [uredba o programu za 
podporo reformam].

Svet na podlagi ocene Komisije in ob 
ustreznem upoštevanju resolucij 
Parlamenta ugotovi, ali se posamezna 
država članica sooča z resnim upadom 
gospodarske aktivnosti, da bi se prilagodile 
nacionalne stopnje sofinanciranja, 
določene z Uredbo (EU) XXXX/XX 
[uredba o programu za podporo reformam 
in naložbam].

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se okrepil dialog med institucijami 
Unije, zlasti med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo, ter da bi se zagotovila 

Da bi se okrepil dialog med institucijami 
Unije, zlasti med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo, ter da bi se zagotovila 
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večja preglednost in odgovornost, lahko 
pristojni odbor Evropskega parlamenta 
povabi predsednika Sveta, Komisijo in po 
potrebi predsednika Euroskupine, da se 
udeležijo seje odbora in razpravljajo o 
ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo.

večja preglednost in odgovornost, lahko 
pristojni odbori Evropskega parlamenta 
povabijo predsednika Sveta, Komisijo in 
po potrebi predsednika Euroskupine, da se 
udeležijo seje odborov in razpravljajo o 
vseh ukrepih, ki naj bi bili sprejeti v skladu 
s to uredbo.

Pristojni odbori Evropskega parlamenta 
lahko v zvezi s tem in preden Komisija 
predloži svoja priporočila za euroobmočje, 
povabijo predsednika Sveta, Komisijo in 
po potrebi predsednika Euroskupine, da 
se udeležijo seje odborov in razpravljajo o 
strateških prioritetah ekonomskih politik v 
euroobmočju, ki prispevajo h konvergenci 
in konkurenčnosti gospodarstev v 
euroobmočju.
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