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Predlog spremembe 1
Werner Langen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike;
ocenjuje, da je treba hkrati okrepiti vlogo 
Parlamenta pri imenovanju članov 
izvršilnega odbora ECB; meni, da mora 
vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki 
škodujejo finančnim interesom Evropske 
unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med 
odbori Parlamenta;

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike; meni, 
da mora vloga ECB pri boju proti 
dejanjem, ki škodujejo finančnim 
interesom Evropske unije, omogočiti 
tesnejše sodelovanje med odbori 
Parlamenta;

Or. de

Predlog spremembe 2
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike;
ocenjuje, da je treba hkrati okrepiti vlogo 
Parlamenta pri imenovanju članov 
izvršilnega odbora ECB; meni, da mora 
vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki 
škodujejo finančnim interesom Evropske 
unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med 

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike;
ocenjuje, da je treba hkrati okrepiti vlogo 
Parlamenta pri imenovanju članov 
izvršilnega odbora ECB; meni, da mora 
vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki 
škodujejo finančnim interesom Evropske 
unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med 



PE406.127v01-00 4/14 AM\723775SL.doc

SL

odbori Parlamenta; odbori Parlamenta; izraža zaskrbljenost, 
ker bo z izrecno vključitvijo ciljev 
stabilnosti cen v seznam ciljev Unije (člen 
2(3) Pogodbe o Evropski uniji v okviru 
lizbonske pogodbe) v prihodnje precej teže 
oblikovati politiko Evropske centralne 
banke, ki bi bila usmerjena na družbeno 
ravnovesje in varnost zaposlovanja.

Or. de

Predlog spremembe 3
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije krepi 
pristojnost Evropskega parlamenta in zlasti 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
kot institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike;
ocenjuje, da je treba hkrati okrepiti vlogo 
Parlamenta pri imenovanju članov 
izvršilnega odbora ECB; meni, da mora 
vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki 
škodujejo finančnim interesom Evropske 
unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med 
odbori Parlamenta;

1. meni, da priznanje Evropske centralne 
banke (ECB) kot evropske institucije in 
spremenjeni pogoji v Svetu glede 
odločanja o imenovanju članov 
izvršilnega odbora krepijo pristojnost 
Evropskega parlamenta in zlasti Odbora za 
ekonomske in monetarne zadeve kot 
institucije, ki ji ECB poroča o svojih 
odločitvah glede monetarne politike;
ocenjuje, da je treba hkrati okrepiti vlogo 
Parlamenta pri imenovanju članov 
izvršilnega odbora ECB; meni, da mora 
vloga ECB pri boju proti dejanjem, ki 
škodujejo finančnim interesom Evropske 
unije, omogočiti tesnejše sodelovanje med 
odbori Parlamenta;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. se veseli svoje nove vloge pri 
spreminjanju sestave sveta guvernerjev 
Evropske centralne banke;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. upošteva uradno priznanje Euroskupine 
in njene odločilne vloge pri izvajanju 
ekonomske politike euroobmočja; zato 
meni, da je nujno razvijati prakso 
izmenjav, ki jo uvaja Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve; sprašuje Komisijo, 
kakšen je razvoj na področju sredstev in 
analize zaradi te spremembe; meni tudi, da 
mora oblikovanje pravne podlage, ki 
omogoča sprejetje širših smernic 
ekonomske politike za euroobmočje, v 
členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter ukrepov za krepitev usklajevanja 
in spremljanja proračunske discipline 
držav članic Komisijo spodbuditi k 
čimprejšnji uporabi te nove podlage za 
sprejetje pobude, ki bo Parlament v celoti 
povezala z opredelitvijo postopka in 
njegovega izvajanja; meni, da je treba 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
na podlagi možnosti skupnih stališč in 
enotnega zastopanja euroobmočja v 
mednarodnih finančnih institucijah hkrati 
povezati z evropskim predstavništvom;

2. upošteva uradno priznanje Euroskupine 
in njene odločilne vloge pri izvajanju 
ekonomske politike euroobmočja; zato 
meni, da je nujno razvijati prakso 
izmenjav, ki jo uvaja Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve; sprašuje 
Euroskupino in Komisijo, kakšen je razvoj 
na področju sredstev in analize zaradi te 
spremembe; meni, da bi moral 
proračunski organ pregledati, kaj z vidika 
proračuna pomeni priznanje 
Euroskupine;

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. Upošteva uradno priznanje Euroskupine 
in njene odločilne vloge pri izvajanju 
ekonomske politike euroobmočja;  zato 
meni, da je nujno razvijati prakso 
izmenjav, ki jo uvaja Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve;  sprašuje Komisijo, 
kakšen je razvoj na področju sredstev in 
analize zaradi te spremembe;  meni tudi, da 
mora oblikovanje pravne podlage, ki 
omogoča sprejetje širših smernic 
ekonomske politike za euroobmočje, v 
členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter ukrepov za krepitev usklajevanja 
in spremljanja proračunske discipline držav 
članic Komisijo spodbuditi k čimprejšnji 
uporabi te nove podlage za sprejetje 
pobude, ki bo Parlament v celoti povezala 
z opredelitvijo postopka in njegovega 
izvajanja; meni, da je treba Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve na 
podlagi možnosti skupnih stališč in 
enotnega zastopanja euroobmočja v 
mednarodnih finančnih institucijah hkrati 
povezati z evropskim predstavništvom;

2. Upošteva uradno priznanje Euroskupine 
in njene odločilne vloge pri izvajanju 
ekonomske politike euroobmočja;  zato 
meni, da je nujno razvijati prakso 
izmenjav, ki jo uvaja Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve;  sprašuje Komisijo, 
kakšen je razvoj na področju sredstev in 
analize zaradi te spremembe;  meni tudi, da 
mora oblikovanje pravne podlage, ki 
omogoča sprejetje širših smernic 
ekonomske politike za euroobmočje, v 
členu 136 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter ukrepov za krepitev usklajevanja 
in spremljanja proračunske discipline držav 
članic Komisijo spodbuditi k čimprejšnji 
uporabi te nove podlage za sprejetje 
pobude, ki bo Parlament v celoti povezala 
z opredelitvijo postopka in njegovega 
izvajanja; meni, da bi morali člani Odbora
za ekonomske in monetarne zadeve iz 
držav Euroskupine na podlagi možnosti 
skupnih stališč in enotnega zastopanja 
euroobmočja v mednarodnih finančnih 
institucijah hkrati sodelovati v evropskem 
predstavništvu;

Or. en

Predlog spremembe 7
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni tudi, da mora oblikovanje pravne 
podlage, ki omogoča sprejetje širših 



AM\723775SL.doc 7/14 PE406.127v01-00

SL

smernic ekonomske politike za 
euroobmočje, v členu 136 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter ukrepov za 
krepitev usklajevanja in spremljanja 
proračunske discipline držav članic 
Komisijo spodbuditi k čimprejšnji uporabi 
te nove podlage za sprejetje pobude, ki bo 
Parlament v celoti povezala z opredelitvijo 
postopka in njegovega izvajanja;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve na podlagi možnosti 
skupnih stališč in enotnega zastopanja 
euroobmočja v mednarodnih finančnih 
institucijah hkrati povezati z evropskim 
predstavništvom;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, da sproži pobudo za 
predlog uredbe, ki bi Evropskemu 
parlamentu in Svetu omogočila določitev 
pravil o postopku večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(6) pogodbe o 
delovanju Evropske unije;
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Or. fr

Predlog spremembe 10
Sophia in 't Veld

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja spremembe člena 16 
Pogodbe ES, ki je postal člen 14 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah 
splošnega pomena; pozdravlja tudi 
uvedbo običajnega zakonodajnega 
postopka, ki bo Svetu in Parlamentu 
omogočil določitev načel in pogojev za 
zagotavljanje teh storitev; kljub temu 
ocenjuje, da ta napredek ne pomeni, da 
Komisiji ni treba sprejeti pobude za 
okvirno direktivo na tem področju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
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pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; kljub temu ocenjuje, da ta 
napredek ne pomeni, da Komisiji ni treba 
sprejeti pobude za okvirno direktivo na 
tem področju;

pomena; zagovarja stališče, da se zaradi 
prve omembe storitev splošnega 
gospodarskega pomena v pogodbenem 
dokument EU, do katere je prišlo s 
sprejetjem tega protokola, nikakor ne sme 
pojaviti dvom glede tega, da so te storitve v 
izključni pristojnosti držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 12
Wolf Klinz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; kljub temu ocenjuje, da ta 
napredek ne pomeni, da Komisiji ni treba 
sprejeti pobude za okvirno direktivo na 
tem področju;

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Margaritis Schinas

Osnutek mnenja
Odstavek 4



PE406.127v01-00 10/14 AM\723775SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; kljub temu ocenjuje, da ta 
napredek ne pomeni, da Komisiji ni treba 
sprejeti pobude za okvirno direktivo na 
tem področju;

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira in Ieke van den Burg

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; kljub temu ocenjuje, da ta 
napredek ne pomeni, da Komisiji ni treba 
sprejeti pobude za okvirno direktivo na 
tem področju;

4. pozdravlja spremembe člena 16 Pogodbe 
ES, ki je postal člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena ter zlasti pravno podlago, ki 
omogoča opredelitev načel in pogojev, na 
podlagi katerih se zagotavljajo te storitve, 
in sprejetje protokola o storitvah splošnega 
pomena; pozdravlja tudi uvedbo 
običajnega zakonodajnega postopka, ki bo 
Svetu in Parlamentu omogočil določitev 
načel in pogojev za zagotavljanje teh 
storitev; kljub temu ocenjuje, da ta
napredek ne pomeni, da Komisiji ni treba v 
zvezi s tem sprejeti pobude za večjo pravno 
varnost javnih storitev, kar se tiče 
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horizontalnih in sektorskih zadev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja okrepljeno vlogo nacionalnih 
parlamentov na področju nadzora nad 
načelom subsidiarnosti pri običajnem 
zakonodajnem postopku; kljub temu se 
zavezuje, da bo nacionalna predstavništva 
vsako leto vključil v svoja posvetovanja o 
širših smernicah ekonomske politike, če 
posebnega posvetovanja z njimi ne bo;

5. pozdravlja okrepljeno vlogo nacionalnih 
parlamentov na področju nadzora nad 
načelom subsidiarnosti pri običajnem 
zakonodajnem postopku; meni pa, da 
ostaja postopek, zlasti zaradi prekratkih 
rokov, ki jih določa, še naprej neustrezen, 
da bi lahko v prihodnje zagotavljal 
enakomerno udeležbo nacionalnih 
parlamentov; kljub temu se zavezuje, da 
bo nacionalna predstavništva vsako leto 
vključil v svoja posvetovanja o širših 
smernicah ekonomske politike, če 
posebnega posvetovanja z njimi ne bo;

Or. de

Predlog spremembe 16
Daniel Dăianu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so delegirani akti iz člena 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prilagojeni finančni zakonodaji; 
pozdravlja, da so pooblastila Komisije 
natančneje opredeljena, kar zadeva njihovo 
področje uporabe in trajanje; vseeno 
vztraja, da je treba določiti podrobnosti, 
zlasti v zvezi z izmenjavo informacij med 

6. ugotavlja, da so delegirani akti iz člena 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prilagojeni finančni zakonodaji; 
pozdravlja, da so pooblastila Komisije 
natančneje opredeljena, kar zadeva njihovo 
področje uporabe in trajanje; vseeno 
vztraja, da je treba določiti podrobnosti, 
zlasti v zvezi z izmenjavo informacij med 
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različnimi institucijami ter preglednostjo 
delovanja Komisije pri pripravi 
zakonodajnih ukrepov in Lamfalussyjevem 
postopku, ter da je treba te podrobnosti 
ohraniti;

različnimi institucijami ter preglednostjo 
delovanja Komisije pri pripravi 
zakonodajnih ukrepov in Lamfalussyjevem 
postopku, ter da je treba te podrobnosti 
vsaj ohraniti, če že ne razvijati v smeri 
večje preglednosti, boljšega sodelovanja 
med raznimi institucijami in boljšega 
nadzora na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. sprašuje Komisijo, kakšno razlago 
namerava podati v zvezi z izjavo 39 o 
posvetovanju z izvedenci s področja 
finančnih storitev, ter kako namerava to 
razlago uporabiti, ne glede na delegirane 
akte, ki jih vsebuje Pogodba o delovanju 
Evropske unije; 

Or. fr

Predlog spremembe 18
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj kolikor je mogoče 
uporablja člen 209 pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da spodbudi uporabo 
uredbe o finančnih storitvah; 

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poziva Komisijo, da nemudoma 
uporabi novi člen 197 pogodbe o 
delovanju Evropske unije in sproži 
pobudo za upravno sodelovanje na 
področju davčne politike in na področju 
nadzora trga finančnih storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poziva Svet, da se skupaj z Evropskim 
parlamentom loti razmišljanja o tem, kako 
bi bilo treba uporabiti določbe člena 
127(6) pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki Svetu omogoča, da na Evropsko 
centralno banko „prenese posebne 
naloge, ki se nanašajo na politiko 
bonitetnega nadzora kreditnih in drugih 
finančnih institucij, razen zavarovalnic“; 

Or. fr

Predlog spremembe 21
Sahra Wagenknecht

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

7a. meni, da črtanje cilja večje 
konkurenčnosti, ki je bil prvotno 
predviden v členu I-3 pogodbe o ustavi za 
Evropo, ne pomeni spremembe temeljne 
usmeritve Unije v smeri boljšega 
družbenega ravnovesja, med drugim tudi 
zaradi hkratne vključitve protokola o 
notranjem trgu in konkurenci (protokol 
št. 6), v katerem so ti cilji, le da z drugimi 
besedami, ponovno zajeti.

Or. de

Predlog spremembe 22
Sahra Wagenknecht

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. izraža zaskrbljenost, ker je bila 
sedanja klavzula o fleksibilnosti (člen 308 
pogodbe ES) v novi različici člena 352 
pogodbe o delovanju Evropske unije iz 
področja notranjega trga razširjena na 
vsa politična področja, določena v 
pogodbah, s čimer se še dodatno 
izpodkopava načelo izključne pristojnosti;
vidi pa manjši napredek v tem, da bo na 
tej podlagi mogoče v prihodnosti
sprejemati predpise le s privolitvijo 
Evropskega parlamenta in ne le po 
posvetovanju Sveta s Parlamentom;

Or. de


	723775sl.doc

