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Osnutek dopolnitve 538 
=== I-D//7701 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 02 01 — Usklajevanje, nadzor in obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom 

Spremeniti zneske, pripombe, pravna podlaga in referenčne akte na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 02 01 
1.1.SPEC 

12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  12 000 000 11 000 000 12 000 000 11 000 000 -12 000 000 -11 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju stroškov izvajanja skupnega usklajenega programa EU za raziskave 

podjetij in potrošnikov v državah članicah in državah kandidatkah. Program se je začel s sklepom Komisije 

novembra 1961 in je bil spremenjen s poznejšimi sklepi Sveta in Komisije. Nazadnje je bil odobren s 

Sklepom Komisije C(97) 2241 z dne 15. julija 1997, predstavljen pa je bil v sporočilu Komisije COM(2006) 

379 final z dne 12. julija 2006 (UL C 245, 12.10.2006, str. 5). 

Te odobritve so namenjene tudi kritju stroškov študij, delavnic, konferenc, analiz, ocenjevanj, objav, 

tehnične pomoči, nakupa in vzdrževanja podatkovnih baz, programske opreme ter opreme za delno 

financiranje in podporo ukrepom, ki se nanašajo na: 

– fiskalne politike, vključno z nadzorom fiskalnega položaja,  

– oceno, kako so države članice prenesle in kako uporabljajo okvir fiskalnega upravljanja Unije, ki podpira 

delovanje ekonomske in monetarne unije (EMU), 

– ekonomsko spremljanje, makro- in mikroanalizo kombinacije ukrepov in koordinacijo ekonomskih 

politik, 

– zunanje vidike EMU, 

– makroekonomski razvoj v euroobmočju, 

– spremljanje strukturnih reform in izboljševanje delovanja trgov v EMU in v Uniji, 

– usklajevanje s finančnimi institucijami in analizo in razvoj finančnih trgov ter najemanje in dajanje 

posojil, ki vključuje države članice, 

– instrument, ki zagotavlja finančno pomoč za plačilne bilance držav članic in evropski mehanizem za 

finančno stabilizacijo, 

– sodelovanje z gospodarskimi subjekti in tistimi, ki odločajo na zgoraj navedenih področjih, 

– poglabljanje in širjenje EMU, 

– nakup opreme, razvoj in vzdrževanje programske opreme ter s tem povezano usposabljanje za zaščito 

eura pred ponarejanjem. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju prednostnih ukrepov obveščanja, ki zadevajo politike Unije o vseh 

vidikih pravil in delovanja EMU ter o koristih tesnejšega usklajevanja politik in strukturnih reform, kot tudi 

za obveščanje ključnih zainteresiranih strani in državljanov o EMU. 

Ta ukrep je zasnovan kot učinkovit komunikacijski kanal in dialog med državljani Unije in njenimi 

institucijami ter upošteva posebne nacionalne in regionalne značilnosti, po potrebi v sodelovanju z organi 
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držav članic. Poudarek bo tudi na pripravi državljanov na uvedbo eura v državah članicah, ki načrtujejo 

njegovo uvedbo. 

Vključuje: 

– razvoj komunikacijskih dejavnosti na osrednji ravni (brošure, letaki, glasila, oblikovanje, razvoj in 

vzdrževanje spletnih strani, družbeni mediji, razstave, stojnice, konference, seminarji, avdiovizualni 

produkti, mnenjske raziskave, ankete, študije, promocijski material, natečaji za oblikovanje motivov za 

kovance, programi tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (twinning), usposabljanje itd.) ter podobne 

dejavnosti na nacionalni in regionalni ravni, ki se izvajajo v sodelovanju s predstavništvi Komisije, 

– partnerske sporazume z državami članicami, ki želijo zagotavljati informacije o euru ali EMU, 

– sodelovanje in mreženje z državami članicami v okviru ustreznih forumov, 

– komunikacijske ukrepe v tretjih državah, zlasti za poudarjanje mednarodne vloge eura in pomena 

finančnega povezovanja. 

Komisija mora pri izvajanju tega člena ustrezno upoštevati sklepe s srečanj medinstitucionalne skupine za 

informiranje (IGI). 

Komunikacijska strategija Komisije se izvaja v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropskim 

parlamentom. 

Komisija sprejme strategijo in letni delovni načrt na podlagi smernic, določenih v sporočilu z dne 11. 

avgusta 2004 (COM(2004) 552 final) in redno poroča ustreznemu odboru Evropskega parlamenta o 

izvajanju programa in načrtih za naslednje leto. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju ali začasnemu predhodnemu financiranju stroškov, ki jih ima Unija pri 

sklepanju in izvajanju dejavnosti v povezavi z najemanjem in dajanjem posojil v okviru makrofinančne 

pomoči, Euratomom, plačilno bilanco in evropskim mehanizmom za finančno stabilizacijo. 

Vsak prihodek, vknjižen v postavko 5 5 1 izkaza prihodkov, lahko omogoči dodatne odobritve v skladu s 

točko (a) člena 21(3) finančne uredbe.  

Ustrezni znesek se oceni na 1 660 000 EUR. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Naloga, ki izhaja iz institucionalnih pooblastil Komisije v smislu člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 

2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) 

št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 

541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1). 

Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje 

srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (UL L 53, 23.2.2002, str. 1). 

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci 

eura (UL L 325, 12.12.2003, str. 44). 

Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno 

stabilizacijo (UL L 118, 12.5.2010, str. 1). 

Referenčni akti: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklep Komisije C(1997) 2241 z dne 15. julija 1997 o odobritvi skupnega usklajenega programa EU za 

raziskave podjetij in potrošnikov v povezavi s sporočili Komisije COM(2000) 770 z dne 29. novembra 2000, 

COM(2006) 379 z dne 12. julija 2006, SEC(2012) 227 z dne 4. aprila 2012 in C(2016) 6634 z dne 20. 
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oktobra 2016, ki posodabljajo prvoten sklep, med drugim v smislu njegovega geografskega področja 

uporabe. 

Odločba Komisije 2005/37/ES z dne 29. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropskega tehničnega in znanstvenega 

centra (ETSC) in o določitvi koordinacije tehničnih ukrepov za zaščito euro kovancev proti ponarejanju (UL 

L 19, 21.1.2005, str. 73). 

Sklep Komisije C(2015) 6968 final z dne 19. oktobra 2015 o ustanovitvi skupine izvedencev za boj proti 

ponarejanju kovancev za področje politike in zakonodaje Komisije glede zaščite eurokovancev proti 

ponarejanju (UL C 347, 20.10.2015, str. 4). 

Obrazložitev: 

Propagandna kampanja o pozitivnih učinkih monetarne unije ni potrebna. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1069 
=== GUE//8233 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 02 03 — Jamstvo Evropske unije za najemanje posojil Unije, namenjenih finančni pomoči v okviru 

Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo 

Spremeniti naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 02 03 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Jamstvo Evropske unije za najemanje posojil Unije, namenjenih finančni pomoči v okviru Evropskega 

mehanizma za finančno stabilizacijo 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Izbris proračunske vrstice.Člen 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije predvideva možnost, da se 

lahko državi članici, ki je v težavah ali ji resno grozijo hude težave zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi 

nima nikakršnega nadzora, ponudi finančno pomoč Unije.  

Črtati naslednje besedilo: 

Jamstvo Unije je namenjeno posojilom, pridobljenim na kapitalskih trgih ali od finančnih institucij.  

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 407/2010 so neporavnani zneski posojil ali kreditnih linij, odobrenih 

državam članicam po tem mehanizmu za stabilizacijo, omejeni na kritje, razpoložljivo v okviru zgornje meje 

lastnih sredstev Unije za odobritve plačil.  

Ta člen predstavlja okvir za jamstvo, ki ga zagotavlja Unija. Komisiji bo omogočil, da odplača dolg, če ga 

dolžniki ne bi zmogli. 

Za izpolnitev svojih obveznosti lahko Komisija začasno odplačuje dolg iz svojih denarnih virov. V tem 

primeru se uporablja člen 14 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in 

postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na 

razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (UL L 168, 7.6.2014, str. 39). 

V posebni prilogi k temu delu izkaza odhodkov v tem oddelku je povzetek operacij zadolževanja in 
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posojanja, za katere jamči splošni proračun, vključno z upravljanjem dolgov glede kapitala in obresti. 

Obrazložitev: 

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo, ki je del tako imenovane trojke, skupaj z Mednarodnim 

denarnim skladom in Evropsko centralno banko posoja denar državam z evrom. Pogoji za posojila pa so zelo 

škodljivi za razvoj zadolženih držav in ogrožajo pravice in dostojanstvo tamkajšnjih prebivalcev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1070 
=== GUE//8234 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 02 05 — Prihodki od izvrševanja proračunskega nadzora, ki se prenesejo v evropski mehanizem za 

stabilnost 

Spremeniti naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 02 05 
1.1.OTH 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Prihodki od izvrševanja proračunskega nadzora, ki se prenesejo v evropski mehanizem za stabilnost 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Izbris proračunske vrstice.Ta člen obravnava dodelitev glob, ki se zberejo z izvrševanjem členov 6 in 8 

Uredbe (EU) št. 1173/2011, evropskemu mehanizmu za stabilnost v skladu s členom 10 navedene uredbe. 

Tako lahko vsi prihodki iz glob, vneseni v člen 7 1 3 izkaza prihodkov, omogočijo odobritve. 

Črtati naslednje besedilo: 

Sistem sankcij, določen v Uredbi (EU) št. 1173/2011, krepi izvrševanje preventivnega in korektivnega dela 

Pakta za stabilnost in rast v euroobmočju. 

Obrazložitev: 

Sankcije, povezane s proračunskim nadzorom, so nesprejemljive, nedemokratične in usmerjene zoper 

suverenost držav članic. Povrhu tega evropski mehanizem za finančno stabilizacijo, ki je del tako imenovane 

trojke, skupaj z Mednarodnim denarnim skladom in Evropsko centralno banko posoja denar državam z 

evrom. Pogoji za posojila pa so zelo škodljivi za razvoj zadolženih držav in ogrožajo pravice in dostojanstvo 

tamkajšnjih prebivalcev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1078 
=== GUE//8243 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 01 02 06 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Nova proračunska vrstica: Program zaščite proizvodnih sektorjev in delovnih mest v državah s kroničnim 

proizvodnim in demografskim primanjkljajem 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta program je namenjen podpori državam članicam s kroničnim strukturnim proizvodnim (agroživilskim, 

industrijskim), tehnološkim, energetskim in/ali demografskim primanjkljajem. Države članice, upravičene 

do tega programa, bodo prejele podporo pri snovanju ukrepov in politik za spodbujanje realnega 

gospodarstva, zlasti na ravni naložb v proizvodnjo in industrijskega razvoja, pa tudi ustvarjanja delovnih 

mest. 

Obrazložitev: 

Evropsko povezovanje je imelo zelo neuravnotežene posledice za države članice. V nekaterih državah so 

skupne politike EU, enotni trg, skupna valuta in monetarna unija povzročili krčenje proizvodnega sektorja, 

manjšo vlogo menjalnih sektorjev v gospodarstvu, zmanjšanje neto števila delovnih mest, naraščajoče 

neenakosti med regijami in izseljevanje (predvsem mladih). Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija je 

torej ostala le pri obljubah. Potrebni so novi in bolj raznoliki instrumenti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1079 
=== GUE//8245 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 01 02 06 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 02 06 
1.1.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Nova proračunska vrstica: Program za podporo državam članicam v primeru pogajanj o izstopu iz 

evroobmočja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta program je namenjen finančni podpori državam članicam, ki želijo s pogajanji izstopiti iz 

evroobmočja, ker je uporaba enotne valute zanje postala nevzdržna. Program zajema izstop teh držav in 

ponovno vzpostavitev njihove popolne gospodarske suverenosti, zlasti monetarne in menjalnotečajne, pa 

tudi odškodnino za morebitne izgube, nastale zaradi izstopa iz evroobmočja. 

Obrazložitev: 

Asimetrična narava monetarne unije je povzročila naraščajoče neenakosti med državami članicami in 

precejšnje poslabšanje družbenih in gospodarskih razmer v nekaterih od njih. Vse države članice, ki to 
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želijo, morajo imeti možnost, da si povrnejo gospodarsko in zlasti monetarno suverenost, EU pa mora to 

ustrezno podpreti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 414 
=== ECON/6100 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 04 05 — Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Rezerva         

Skupaj  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 38 
=== ITRE/5000 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 04 05 — Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 04 05 
1.1.10 

152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Rezerva         

Skupaj  152 852 000 1 088 216 000 62 852 000 1 088 216 000 90 000 000  152 852 000 1 088 216 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 283 
=== EMPL/5698 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 01 04 77 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 04 77 03 
1.1.PPPA 

    1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Rezerva         

Skupaj      1 900 000 950 000 1 900 000 950 000 

Postavka: 
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Pilotni projekt — Vzorčni pristopi s socialnim učinkom na socialna stanovanja in opolnomočenje Romov: 

preizkušanje inovativnih finančnih instrumentov za boljše socialne izide 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Nekatere skupine evropskih državljanov se že desetletja soočajo s stanovanjsko prikrajšanostjo. Romi so 

evropska manjšina, ki je žrtev najhujše revščine in socialne izključenosti. Kljub dolgotrajnim 

prizadevanjem, vključno z okvirom EU za nacionalne strategije za vključevanje Romov do leta 2020, 

sprejetim že leta 2011, boj s socialno in ekonomsko izključenostjo ter diskriminacijo Romov še naprej 

ostaja izziv. 

Doslej je bilo izvajanje nacionalnih strategij za vključevanje Romov v veliki meri odvisno od nepovratnih 

sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Uporaba teh skladov je bila žal omejena zaradi 

pomanjkanja politične volje ter zmogljivosti državnih in regionalnih organov, ki te sklade upravljajo. Tudi 

finančni instrumenti, kot so posojila in jamstva, so bili za socialno in ekonomsko vključevanje 

marginaliziranih romskih skupnosti do zdaj redko uporabljeni. 

Ta projekt je del prizadevanj Evropske unije, da bi: 

- podprla socialne inovacije in nove, celovite pristope k izvajanju socialnih storitev, opolnomočenju 

prikrajšanih skupin in iskanju preobrazbenih rešitev za ključne socialne izzive, zlasti vključevanje Romov; 

- spodbudila medsektorsko sodelovanje in partnerstva s socialnim učinkom (javno-zasebna partnerstva in 

državljansko udeležbo) kot novo možnost za ustvarjanje javne vrednosti; 

- preizkusila uporabo novih finančnih instrumentov in kombinirane podpore (finančni instrumenti, 

nepovratna sredstva in gradnja zmogljivosti) za projekte s pomembnimi socialnimi zunanjimi učinki; 

- dolgoročno podprla razvoj trga socialnih naložb in ukrepov s socialnim učinkom s preizkušanjem in 

izboljševanjem modela, ki bi ga lahko uporabili po celotni Evropi v okviru prihodnjega enotnega 

naložbenega programa EU (InvestEU).  

Program InvestEU bi lahko prinesel spremembe s financiranjem podpore v socialno strukturo 

(stanovanja, zdravstvene in izobraževalne objekte), socialne inovacije in programe socialnega učinka. 

Naslednji integrirani naložbeni program EU bi lahko prinesel pomembne priložnosti za napredek pri 

vključevanju Romov. 

Obseg projekta: 

Razvit bo stanovanjski model in izboljšane bodo življenjske priložnosti izbrane skupine iz 

marginaliziranih romskih skupnosti. Ciljni upravičenci navadno prebivajo v nezakonitih naseljih na 

obrobju in se soočajo s težavami pri iskanju dohodka ali plačane zaposlitve in drugih priložnosti za 

vključitev. 

V bistvu gre za večfazni model, ki obsega priprave (finančna pismenost, motivacija, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, pridobivanju življenjskih veščin in gradnji) romskih družin na poti do lastništva nepremičnine 

in opolnomočenja. 

Dejavnosti bodo vključevale:  

- finančno izobrazbo, pomoč pri iskanju zaposlitve in pridobivanje življenjskih veščin za izbrane 

udeležence iz prikrajšanega okolja, ki se bodo vpisali v program; 

- podporo za varčevalne sheme za družine v obdobju približno enega leta, da bodo lahko vzele posojilo za 

gradbeni material za nove domove; 

- sodelovanje z javnimi organi za dodelitev zemljišč za ukrep; usposabljanje javnih organov, da bodo 

lahko izvajali in upravljali programe za vključitev/odpravo segregacije in ponudili socialne storitve 

lokalni skupnosti. 
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V tem večfaznem modelu bodo preizkušeni inovativni pristopi s kombiniranjem finančnih instrumentov 

(posojila, jamstva itd.), nepovratnih sredstev in pomoči pri gradnji zmogljivosti. 

Pilotni projekt bi lahko izvajali v partnerstvu z izvajalsko organizacijo. Izbrani partnerski izvajalec bi na 

osnovi enega samega sporazuma o nepovratnih sredstvih s Komisijo podporo usmerjal prek: 

– jamstva za portfelje za zmanjšanje tveganja pri posojilih za socialna stanovanja ciljnim upravičencem 

(približno 25 % proračuna);  

– nepovratnih sredstev za gradnjo zmogljivosti nevladnih organizacij, ki izvajajo usposabljanje/mentorstvo 

za občine pri nakupu stanovanj/hiš ter gradnji (zagotavljanje zemljišč in potrebne infrastrukture) ter za 

romske skupnosti na področju finančne pismenosti, usposabljanja za gradnjo in zaposlovanje ter 

državljanske vzgoje (približno 75 % proračuna). 

Dejavnosti bodo tesno usklajene s potekajočimi pilotnimi projekti za vključevanje Romov (ROMACT), 

orodji kohezijske politike za financiranje, ki bi jih lahko uporabili, ustreznimi smernicami za odpravo 

segregacije in celostnimi pristopi k načelom lokalnega razvoja ter jih bodo dopolnjevale. 

V pilotnem projektu bodo preizkušeni in razviti integrirani modeli socialnega financiranja v okviru 

večdržavnega, vseevropskega pristopa, najverjetneje kot pilotni projekt za kombinirani finančno-

svetovalni produkt programa InvestEU po letu 2020. To naj bi dopolnilo kohezijsko finančno podporo in 

podprlo cilje socialne vključenosti, odpravljanja segregacije, dostopa do izobraževanja, podpore pri 

zaposlovanju in regionalnega razvoja. Ponudilo naj bi tudi modele za ponovno uporabo v pogodbenih 

mehanizmih s socialnim učinkom. 

Potem ko bo model preizkušen na več lokacijah s številno romsko skupnostjo, bo razširjen na druge 

lokacije v državah, kjer prebiva veliko Romov (npr. vzhodna Slovaška, vzhodna Češka, Bolgarija, 

Romunija, Madžarska), in prenesen v urbano okolje. 

Dejavnosti bodo tesno usklajene s potekajočimi pilotnimi projekti za vključevanje Romov (ROMACT) in 

dodatnimi orodji za financiranje v okviru kohezijske politike, ki bi utegnila biti uporabljena, ter jih bodo 

dopolnjevale. Pilotni projekt bo prispeval tudi k razvoju politike na področju brezdomstva in stanovanjske 

izključenosti ter k pripravam na okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020. 

Ciljni skupini projekta: 

- marginalizirane romske družine kot ena najbolj izključenih evropskih skupin, ki se sooča z najhujšimi 

socialnimi problemi v srednji in vzhodni Evropi, pa tudi v EU; 

- javni organi, finančni posredniki in akterji s socialnim učinkom (fundacije, ponudniki storitev). 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Stanovanjska prikrajšanost je eden največjih problemov za romsko skupnost. Pilotni projekt bo raziskal, 

kako bi lahko z inovativnimi, v učinek usmerjenimi pristopi omogočili uporabo finančnih instrumentov (npr. 

posojil) za zadovoljitev posebnih potreb marginaliziranih romskih skupnosti po stanovanjih. S podporo 

vključujočemu sodelovanju med javnimi organi, institucijami, fundacijami in organizacijami civilne družbe 

bo prinesel inovativne rešitve, ki jih bo mogoče v večjem obsegu prenesti drugam, da bi dosegli boljše 

trajnostne rezultate in dobrobit družbe v EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 952 
=== GUE//8000 === 
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vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 04 01 — Odhodki za podporo Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 04 01 
1.1.4 

3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Rezerva         

Skupaj  3 117 349 3 117 349 3 117 349 3 117 349 1 000 000 1 000 000 4 117 349 4 117 349 

Obrazložitev: 

V trenutnih gospodarskih razmerah lahko financiranje mikro-, malih in srednjih podjetij odloča o preživetju 

tega sektorja, ki je ključnega pomena za gospodarstva držav članic. Zato je pomembno, da se okrepijo 

mehanizmi financiranja za podporo malim in srednjim podjetjem. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 785 
=== S&D//7270 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 04 04 — Odhodki za podporo evropskega programa za spremljanje Zemlje (Copernicus) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 04 04 
1.1.13 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Rezerva         

Skupaj  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 300 000 3 300 000 3 300 000 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 953 
=== GUE//8001 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 04 05 — Odhodki za podporo evropskega programa za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Postavka: 
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Odhodki za podporo evropskega programa za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, informiranje in publikacije, 

ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev programa ali ukrepov iz te postavke, ter vseh drugih 

odhodkov za tehnično in upravno pomoč, ki ne vključuje nalog organov javnih oblasti, ki jih Komisija da v 

zunanje izvajanje v skladu z začasnimi pogodbami za opravljanje storitev. 

Obrazložitev: 

Prek evropskega programa za razvoj obrambne industrije bodo financirane obrambne zmogljivosti EU v 

okviru skupne varnostne in obrambne politike ter podprta ustanovitev obrambne unije. Prav tako krši 

pogodbo o EU, saj v skladu s členom 41(2) PEU odhodki, ki nastanejo zaradi vojaških ali obrambnih 

ukrepov, ne smejo bremeniti proračuna Unije. Člen 173 se ne bi smel uporabljati kot pravna podlaga; to 

proračunsko vrstico bi bilo treba črtati. Sredstva bi morala biti namesto tega namenjena za mediacijo in 

mirno reševanje konfliktov ali za projekte za zmanjšanje energetske revščine, podporo malim in srednjim 

podjetjem ter za krepitev našega odziva na podnebne spremembe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 505 
=== VERT/7633 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 04 05 — Odhodki za podporo evropskega programa za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 04 05 
1.1.15 

500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  500 000 500 000 500 000 500 000 -500 000 -500 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 963 
=== GUE//8018 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 01 06 01 — Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja – Prispevek iz Programa za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 01 06 01 
1.1.4 

10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Rezerva         

Skupaj  10 526 223 10 526 223 10 526 223 10 526 223 4 473 777 4 473 777 15 000 000 15 000 000 

Obrazložitev: 

Pomoč mikro-, malim in srednjim podjetjem je bistvena za ta sektor, za države članice pa je tudi pomembna 

z gospodarskega vidika. Zato bi bilo treba vzpostaviti oziroma okrepiti podporne mehanizme za mala in 

srednja podjetja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 80 
=== ITRE/5049 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 01 — Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega 

dostopa na trge  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Rezerva         

Skupaj  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 25 000 000 17 000 000 160 298 400 160 261 000 

Obrazložitev: 

Program COSME je zelo uspešen in preobremenjen program. Dodatne odobritve so namenjene financiranju 

več projektov, ki so že bili predstavljeni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 710 
=== R-E//7445 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 01 — Spodbujanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti podjetij Unije in njihovega 

dostopa na trge  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 01 
1.1.4 

135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Rezerva         

Skupaj  135 298 400 143 261 000 135 298 400 143 261 000 3 290 600  138 589 000 143 261 000 

Obrazložitev: 

Podpora malim in srednjim podjetjem je bistvenega pomena za gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropski 

uniji. 

Stopnja izvrševanja te proračunske vrstice je odlična, zato bi bilo treba znesek povečati vsaj na raven, 

predvideno v prvotnem finančnem načrtu za proračun 2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 898 
=== EPP//7027 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 70 000 000 31 000 000 314 160 000 235 000 000 

Obrazložitev: 

Predlagano povečanje sredstev je mogoče utemeljiti s potencialom programa pri spodbujanju podjetništva in 

izboljšanju konkurenčnosti, dostopa do trgov za podjetja iz Unije in razpoložljivosti financiranja za mala in 

srednja podjetja ter z zelo visoko stopnjo izvrševanja. Omogočilo bo financiranje novega pilotnega projekta 

za digitalizacijo, ki je trenutno v pripravi in ki naj bi malim in srednjim podjetjem ponudil dodatno 

financiranje za projekte digitalne preobrazbe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 35 
=== TRAN/5558 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 55 840 000 6 000 000 300 000 000 210 000 000 

Obrazložitev: 

MSP dokazljivo nimajo zadostnega dostopa do lastniškega financiranja, zaradi česar je treba povečati 

proračun, da se izboljša njihova konkurenčnost na trgu. MSP se od same ustanovitve soočajo s finančnimi 

težavami, zaradi česar pri dostopanju do dolžniškega financiranja potrebujejo jamstva in zaščito. 

Financiranje in posojila morajo postati bolj dostopna za MSP, kar bi lahko dosegli s povečanjem proračuna, 

ki ga predlaga Komisija. Podjetništvo je treba spodbujati in podpirati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 81 
=== ITRE/5050 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 
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dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 45 000 000 23 000 000 289 160 000 227 000 000 

Obrazložitev: 

Program COSME je zelo uspešen in preobremenjen program. Dodatne odobritve so namenjene financiranju 

več projektov, ki so že bili predstavljeni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 954 
=== GUE//8002 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 40 000 000 12 000 000 284 160 000 216 000 000 

Obrazložitev: 

V trenutnih gospodarskih razmerah lahko financiranje mikro-, malih in srednjih podjetij odloča o preživetju 

tega sektorja, ki je ključnega pomena za gospodarstva držav članic. Zato je pomembno okrepiti mehanizme 

financiranja za podporo malim in srednjim podjetjem. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 711 
=== R-E//7446 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 23 975 000  268 135 000 204 000 000 

Obrazložitev: 

Podpora malim in srednjim podjetjem je bistvenega pomena za gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropski 

uniji. Program COSME je bil pri tem zelo uspešen. Stopnja izvrševanja te proračunske vrstice je odlična, 

zato bi bilo treba znesek povečati vsaj na raven, predvideno v prvotnem finančnem načrtu za proračun 2020.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 127 
=== IMCO/6362 === 

vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 02 02 — Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in 

dolžniških instrumentov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 02 
1.1.4 

264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Rezerva         

Skupaj  264 160 000 210 000 000 244 160 000 204 000 000 20 000 000 6 000 000 264 160 000 210 000 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). MSP se soočajo z večjimi ovirami pri financiranju kot večja podjetja. Zato 

je bistvenega pomena, da se MSP, vključno s podjetji podjetnic, v fazi ustanavljanja, rasti in prenosa 

zagotovi boljši dostop do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 275 
=== EMPL/5678 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 02 77 38 — Pripravljalni ukrep – Zmanjšanje brezposelnosti mladih in ustanavljanje zadrug za 

boljše zaposlitvene priložnosti v EU 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 38 
1.1.PPPA 

p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000 

Obrazložitev: 

Da bi zagotovili nemoteno izvajanje tega pripravljalnega ukrepa v drugem letu, ga je treba vključiti v 

proračun za leto 2020, tako obveznosti kot plačila. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 37 
=== TRAN/5560 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 02 77 39 — Pilotni projekt – Kakovost storitev v turizmu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 39 1.1.PPPA p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 120 000 p.m. 120 000 350 000 230 000 350 000 350 000 

Obrazložitev: 

Projekt je pomembno nadaljevati, če naj se uresniči glavni cilj glede zagotavljanja kakovostnih storitev v 

turizmu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1025 
=== GUE//8159 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 41 
1.1.OTH 

    1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Oblikovanje nove proračunske vrstice: Ustanovitev Evropskega okoljskega sklada 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pri težavah pri ponovnem zaposlovanju delavcev s področja fosilnega in jedrskega sektorja pri 

energetskem prehodu bi lahko prek Evropskega okoljskega sklada: 

financirali programe za ponovno zaposlovanje odpuščene delovne sile, 

zagotovili pomoč, tako da bi: 

delavcem do njihove ponovne zaposlitve izplačevali nadomestila, 

financirali poklicno prekvalifikacijo delavcev, ki morajo zamenjati službo. 

Obrazložitev: 

Energetskega prehoda ni mogoče doseči z zanemarjanjem energetskih in industrijskih sektorjev, ki bodo 

morali korenito spremeniti ali celo ukiniti delovna mesta. Bistveno je, da Evropska unija podpira 

preusmeritev delavcev iz teh sektorjev, tako da čim bolje izkoristi njihovo znanje in spretnosti, ki so jih 

pridobili, da bi jih uporabili za energetski prehod, ki je potreben za Unijo kot celoto. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 12 
=== TRAN/5508 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 41 1.1.PPPA     1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Pametne destinacije 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pametna destinacija je rezultat več dejavnikov, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami, ki spodbujajo inovativno ozemlje, sodelovanje in soustvarjanje, predvsem s strani 

obiskovalcev. Ob upoštevanju tega vidika je tako fizična kot virtualna dostopnost ena od kategorij, ki so 

značilne za inteligentne turistične destinacije. S pametnimi destinacijami se poveča kakovost izkušenj na 

destinaciji tako za obiskovalce kot prebivalce. 

Pametno mesto se lahko obravnava kot mestni prostor, ki izkorišča informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter podatkovno znanost za reševanje današnjih izzivov, zlasti za učinkovitejše storitve in 

upravljanje infrastruktur ter za zagotavljanje večje kakovosti življenja ljudem, ki živijo, delajo ali 

obiskujejo mesto, pri tem pa se ne sme pozabiti na podporo boju proti podnebnim spremembam. 

V tem okviru so mestne oblasti pod pritiskom in v procesu digitalne preobrazbe, ki se kaže kot širjenje 

pobud „pametnih mest“ po svetu. To je del strateškega odziva na izzive in priložnosti vse večje 

urbanizacije in podnebnih sprememb skupaj s pojavom mest kot prostora za socialni in gospodarski 

razvoj, ki je posledica nujne potrebe po svetovni trajnosti. 

Ta študija bo zajemala pojem mestne inteligence in njenih gradnikov, ki so rezultat procesa digitalne 

preobrazbe v mestu in bodo privedli do spremembe paradigme, ki bo vodila v mesto kot platformo, kjer bo 

urbanistično načrtovanje in upravljanje za trajnost podprto z analizo mest in podatki v realnem času. 

Ob upoštevanju tega se predlaga študija z izvedbenim načrtom v določenem mestu/regiji, ki bo v skladu: 

- s kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki o turizmu in pametnih destinacijah, 

- z boljšim poznavanjem vpliva turizma, 

- z razvojem in vzpostavitvijo evropske metodologije za analizo turizma na podlagi obsežnih podatkov, ki 

se uporablja na ravni EU za pametno destinacijo, 

- z boljšimi raziskavami in razvojem rešitev na ravni EU,  

- z možnostjo za lokalno preskušanje in prihodnjo uporabo (načrt izvajanja v določenem mestu). 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Namen tega projekta je izboljšati umestitev EU kot svetovne turistične destinacije in poiskati nove 

mehanizme za spodbujanje inovacij v destinacijah z uvajanjem in razvojem IKT, da bi ustvarili različne in 

visoko konkurenčne storitve. To vključuje najprej celovito študijo za zbiranje kvantitativnih in kvalitativnih 

podatkov o turizmu. Zato bi bilo treba oblikovati evropsko metodologijo za analizo turizma, ki bo temeljila 

na mestni analizi in podatkih v realnem času ter se bo uporabljala na ravni EU. Ta postopek vključuje 

izvedbeni načrt z določenim mestom/regijo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 284 
=== REGI/6250 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 200 000 400 000 200 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Olajšane kulinarične izmenjave za begunce in gostiteljske skupnosti v vaseh in manjših 

mestih na evropskem obrobju 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj projekta je obravnavati vprašanje učinkovitega vključevanja beguncev, ki je ključno za regionalni 

razvoj. V ta namen bo zagotovil okvir vključevanja prek kulinaričnih izmenjav za medsebojno učenje za 

begunce in gostiteljske skupnosti na evropskem obrobju. 

Medkulturne izmenjave lahko spodbujajo vključevanje prišlekov in ublažijo pomisleke gostiteljskih 

skupnosti. Vendar mnoga obstoječa prizadevanja pritegnejo zlasti mlajše, izobražene in večjezične 

udeležence ter so osredotočena na velika mestna okolja. Olajšana izmenjava receptov, kuharski tečaji in 

doma pripravljene jedi imajo potencial, da širokemu spektru ljudi omogočijo neposredno interakcijo, tudi 

ženskam, starejšim in manj izobraženim, ki govorijo samo en jezik, ter beguncem in gostiteljskim 

skupnostim ponudijo neposredne, oprijemljive in slastne koristi. Nevladne organizacije so v številnih 

večjih mestih spodbujale male skupne kuhinje, kuharske festivale beguncev in izmenjave receptov. 

Vendar pa je olajšava, predvsem v obliki prevajalca, bistvena, da bi omogočili takšne izmenjave v manjših 

in bolj oddaljenih krajih, ki včasih nenadoma gostijo velike skupnosti beguncev. Ta pilotni program bi bil 

nemudoma potreben v bolj ali manj odročnih krajih v državah članicah, ki se soočajo z obsežnimi prihodi 

prišlekov. Vendar je ta pilotni projekt potencialno samozadosten in prilagodljiv, poleg tega ga je mogoče 

posnemati za premostitev drugih vrzeli. 

Zato bi morala biti del uvedbe projekta podrobna ocena učinkov, prednosti in izzivov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

„Po vrhuncu prihodov beguncev v Evropo v obdobju 2015/2016 se je pozornost zdaj preusmerila k 

učinkoviti vključitvi migrantov v njihove nove družbe. Medtem ko politika migracij ostaja v nacionalni 

pristojnosti, se osrednji in lokalni organi zavedajo, da mora do vključevanja priti tam, kjer ljudje so, torej na 

delovnih mestih, v soseskah in v šolah, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Za vsako statistiko migracij so 

posamezniki ali družine, ki začenjajo novo življenje v novem kraju.“ 

Vir: OECD – Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees (Sodelovanje za lokalno 

vključevanje migrantov in beguncev). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 823 
=== S&D//7313 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 41 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 41 
1.1.PPPA 

    350 000 350 000 350 000 350 000 

Rezerva         

Skupaj      350 000 350 000 350 000 350 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Kakovost storitev v turizmu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta postavka je namenjena kritju neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Turizem je ključni sektor za gospodarski razvoj in ustvarjanje delovnih mest v Evropi. Turistični organi se 

ves čas prerekajo o enotnem sistemu klasifikacije hotelov, restavracij in drugih objektov. Ker so se potrebe 

in pričakovanja potrošnikov spremenili, zaradi česar je bilo treba spodbuditi hotelsko ponudbo, je postalo 

bistveno, da se to področje dejavnosti uredi, tako da se sprejmejo ukrepi za zaščito pravic in interesov 

potrošnikov. 

Potrošniki zaradi nezadostne in neučinkovite komunikacije pogosto ne prejmejo tistega, kar so si 

predstavljali. 

Namen tega projekta je pripraviti: 

okvir za celovito evidentiranje obstoječih javnih in zasebnih pobud (sistemi z zvezdicami, sheme 

certificiranja itd.) za turizem, s katerim bi uskladili sisteme razvrščanja, kar zadeva točnost in najnovejše 

informacije, ter bi bil namenjen zagotavljanju preglednosti in doslednosti pri ocenjevanju kakovosti 

storitev in njihovem izvajanju; 

okvir za vsebino informacij, ki jih zagotavljajo potovalne agencije, organizatorji potovanj, spletna mesta 

za rezervacije in ocenjevanje; informacije, ki se zagotovijo potrošnikom, bi bilo treba preučiti in 

primerjati, skladne pa bi morale biti tudi z ravnjo meril Unije za ustrezne pobude; 

okvir v zvezi z nadnacionalnim sodelovanjem javnih organov in industrij, da se izboljša vsebina pogojev in 

zagotovi pravičen sporazum med ponudnikom storitev in turistom; v sporazumu bi morali biti med drugim 

določeni plačilni pogoji in pravice turista, zlasti v primeru neprimernega izpolnjevanja pogodbenih 

storitev; 

oceno, ali je mogoče na ravni Unije določiti merila o kakovosti turističnih storitev, vključno s pristojnostjo 

Unije, dodano vrednostjo in tehnično izvedljivostjo. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 
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Projekt je pomembno nadaljevati, če naj se uresniči glavni cilj glede zagotavljanja kakovostnih storitev v 

turizmu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 830 
=== S&D//7320 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Okrepljeno sodelovanje na področju turizma med EU in Indijo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Turizem je v zadnjih desetletjih postal eden najhitreje in najizraziteje rastočih svetovnih gospodarskih 

sektorjev. Število tujih turistov se je z 278 milijonov v letu 1980 povečalo na 1035 milijonov v letu 2012, do 

leta 2030 pa naj bi v povprečju naraščalo za 3,3 % na leto. Evropa ostaja najbolj priljubljena svetovna 

turistična destinacija – obišče jo polovica vseh tujih svetovnih turistov, pri čemer jih tri četrtine obišče 

države Evropske unije. A njen vodilni položaj ogrožajo nove turistične destinacije v državah v vzponu. 

Kot nadaljevanje uspešnega projekta svetovnega turizma, ki se je nanašal na Kitajsko, tudi Indija – kot še 

ena zelo pomembna država v vzponu – postaja vse pomembnejša, kar zadeva receptivni in emitivni 

turistični tok. Ker pa ni na voljo informacij, bi bilo treba pripraviti pripravljalno študijo ali raziskavo. 

Enostavno nimamo podatkov. 

Zato je glavni cilj tega pilotnega projekta: 

* vključiti nekatere vodilne osebnosti, ki so dejavne na indijskem emitivnem turističnem trgu (ali na 

evropskem receptivnem turističnem trgu za turiste iz Indije), 

* kar zadeva novo zakonodajo Evropske komisije v zvezi z vizumskim zakonikom EU, razširiti razpravo o 

vizumih in promociji Evrope na oddaljenih trgih, 

* študijski obiski organizatorjev potovanj in ponudnikov storitev, 

* konference v Evropi in Indiji, 

* usposabljanje izvajalcev usposabljanj, priprava učnega gradiva o kulturnih vprašanjih (vedenje, kako se 

prilagoditi šegam in navadam, časovni razpored itd.), posebne potrebe glede nastanitve, hrane, elementov 

programa itd., 

* vzpostaviti namensko spletno mesto kot vseevropski vir informacij z različnimi verzijami za različne 

ciljne skupine, 

* vrsta srečanj na visoki ravni o pravnem okviru za odnose na področju turizma med Indijo in Evropo – s 

poudarkom na tem, kako turistom olajšati prihod, pri čemer je treba hkrati zagotoviti, da se bodo vrnili 

domov. 

Pravna podlaga: 
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Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Kot nadaljevanje uspešnega projekta svetovnega turizma, ki se je nanašal na Kitajsko, tudi Indija – kot še 

ena zelo pomembna država v vzponu – postaja vse pomembnejša, kar zadeva receptivni in emitivni turistični 

tok. Ker pa ni na voljo informacij, bi bilo treba pripraviti pripravljalno študijo ali raziskavo, da bi dobili 

podroben vpogled v turistični tok. Poleg tega bi moral biti ta projekt med EU in Indijo omenjen med 

dejavnostmi Komisije. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 30 
=== TRAN/5545 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 43 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 43 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Okrepljeno sodelovanje na področju turizma med EU in Indijo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Turizem je v zadnjih desetletjih postal eden najhitreje in najizraziteje rastočih svetovnih gospodarskih 

sektorjev. Število tujih turistov se je z 278 milijonov v letu 1980 povečalo na 1035 milijonov v letu 2012, do 

leta 2030 pa naj bi v povprečju naraščalo za 3,3 % na leto. Evropa ostaja najbolj priljubljena svetovna 

turistična destinacija – obišče jo polovica vseh tujih svetovnih turistov, pri čemer jih tri četrtine obišče 

države Evropske unije. A njen vodilni položaj ogrožajo nove turistične destinacije v državah v vzponu. 

Kot nadaljevanje uspešnega projekta svetovnega turizma, ki se je nanašal na Kitajsko, tudi Indija – kot še 

ena zelo pomembna država v vzponu – postaja vse pomembnejša, kar zadeva receptivni in emitivni 

turistični tok. Ker pa ni na voljo informacij, bi bilo treba pripraviti pripravljalno študijo ali raziskavo. 

Enostavno nimamo podatkov. 

Zato je glavni cilj tega pilotnega projekta: 

* vključiti nekatere vodilne osebnosti, ki so dejavne na indijskem emitivnem turističnem trgu (ali na 

evropskem receptivnem turističnem trgu za turiste iz Indije), 

* kar zadeva novo zakonodajo Evropske komisije v zvezi z vizumskim zakonikom EU, razširiti razpravo o 

vizumih in promociji Evrope na oddaljenih trgih, 

* študijski obiski organizatorjev potovanj in ponudnikov storitev, 

* konference v Evropi in Indiji, 

* usposabljanje izvajalcev usposabljanj, priprava učnega gradiva o kulturnih vprašanjih (vedenje, kako se 

prilagoditi šegam in navadam, časovni razpored itd.), posebne potrebe glede nastanitve, hrane, elementov 
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programa itd., 

* vzpostaviti namensko spletno mesto kot vseevropski vir informacij z različnimi verzijami za različne 

ciljne skupine, 

* vrsta srečanj na visoki ravni o pravnem okviru za odnose na področju turizma med Indijo in Evropo – s 

poudarkom na tem, kako turistom olajšati prihod, pri čemer je treba hkrati zagotoviti, da se bodo vrnili 

domov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Kot nadaljevanje uspešnega projekta svetovnega turizma, ki se je nanašal na Kitajsko, tudi Indija – kot še 

ena zelo pomembna država v vzponu – postaja vse pomembnejša, kar zadeva receptivni in emitivni turistični 

tok. Ker pa ni na voljo informacij, bi bilo treba pripraviti pripravljalno študijo ali raziskavo, da bi dobili 

podroben vpogled v turistični tok. Poleg tega bi moral biti ta projekt med EU in Indijo omenjen med 

dejavnostmi Komisije. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 842 
=== S&D//7332 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 02 77 45 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 02 77 45 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 200 000 400 000 200 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Olajšane kulinarične izmenjave za begunce in gostiteljske skupnosti v vaseh in manjših 

mestih na evropskem obrobju 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Cilj projekta je obravnavati vprašanje učinkovitega vključevanja beguncev, ki je ključno za regionalni 

razvoj. V ta namen bo zagotovil okvir vključevanja prek kulinaričnih izmenjav za medsebojno učenje za 

begunce in gostiteljske skupnosti na evropskem obrobju. 

Medkulturne izmenjave lahko spodbujajo vključevanje prišlekov in ublažijo pomisleke gostiteljskih 

skupnosti. Vendar mnoga obstoječa prizadevanja pritegnejo zlasti mlajše, izobražene in večjezične 

udeležence ter so osredotočena na velika mestna okolja. Olajšana izmenjava receptov, kuharski tečaji in 

doma pripravljene jedi imajo potencial, da širokemu spektru ljudi omogočijo neposredno interakcijo, tudi 

ženskam, starejšim in manj izobraženim, ki govorijo samo en jezik, ter beguncem in gostiteljskim 

skupnostim ponudijo neposredne, oprijemljive in slastne koristi. Nevladne organizacije so v številnih 
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večjih mestih spodbujale male skupne kuhinje, kuharske festivale beguncev in izmenjave receptov. 

Vendar pa je olajšava, predvsem v obliki prevajalca, bistvena, da bi omogočili takšne izmenjave v manjših 

in bolj oddaljenih krajih, ki včasih nenadoma gostijo velike skupnosti beguncev. Ta pilotni program bi bil 

nemudoma potreben v bolj ali manj odročnih krajih v državah članicah, ki se soočajo z obsežnimi prihodi 

prišlekov. Vendar je ta pilotni projekt potencialno samozadosten in prilagodljiv, poleg tega ga je mogoče 

posnemati za premostitev drugih vrzeli. 

Zato bi morala biti del uvedbe projekta podrobna ocena učinkov, prednosti in izzivov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

„Po vrhuncu prihodov beguncev v Evropo v obdobju 2015/2016 se je pozornost zdaj preusmerila k 

učinkoviti vključitvi migrantov v njihove nove družbe. Medtem ko politika migracij ostaja v nacionalni 

pristojnosti, se osrednji in lokalni organi zavedajo, da mora do vključevanja priti tam, kjer ljudje so, torej na 

delovnih mestih, v soseskah in v šolah, ki jih obiskujejo njihovi otroci. Za vsako statistiko migracij so 

posamezniki ali družine, ki začenjajo novo življenje v novem kraju.“ Vir: OECD – Working Together for 

Local Integration of Migrants and Refugees (Sodelovanje za lokalno vključevanje migrantov in beguncev). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 964 
=== GUE//8019 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 03 02 02 — Podpora organizacijam, ki zastopajo mala in srednja podjetja (MSP) ter družbene 

deležnike v dejavnostih standardizacije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 02 02 
1.1.OTH 

4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Rezerva         

Skupaj  4 246 000 4 000 000 4 246 000 4 000 000 1 754 000 1 500 000 6 000 000 5 500 000 

Obrazložitev: 

Te odobritve so namenjene kritju tekočih stroškov in dejavnosti neprofitnih organizacij, ki zastopajo interese 

malih in srednjih podjetij ter potrošnikov, pa tudi okoljske in družbene interese. Pomoč mikro-, malim in 

srednjim podjetjem je zdaj bistvena za ta sektor, za države članice pa je tudi zelo pomembna z 

gospodarskega vidika. Zato bi bilo treba vzpostaviti oziroma okrepiti podporne mehanizme za mala in 

srednja podjetja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 805 
=== S&D//7290 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 02 03 03 — Evropska agencija za kemikalije – Zakonodaja na področju kemikalij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 03 
1.1.DAG 

59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Rezerva         

Skupaj  59 827 657 59 827 657 59 527 657 59 527 657 22 137 843 22 137 843 81 665 500 81 665 500 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 106 
=== ITRE/5163 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Opazovalnica za digitalne trende in prelomne tehnologije 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Strokovnjaki na področju tehnologije trdijo, da smo vstopili v dobo četrte industrijske revolucije oziroma 

drugo dobo strojev. To dobo zaznamuje vodilna vloga digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, 

strojno učenje, blokovna veriga, analitika podatkov, internet stvari, superračunalniki in prelomne 

proizvodne tehnologije, kot je 3D-tiskanje. Situacija postane še bolj zapletena, če upoštevamo, da se 

področje biotehnologije, na primer gensko urejanje, hitro razvija. 

Ta nova doba prinaša velike priložnosti brez primere, a tudi velike izzive. Te priložnosti in izzivi se na 

razdrobljen način preučujejo v tematskih okvirih znanosti in analiz, zaradi česar prihaja do prekrivanja in 

vrzeli. Izjemno pomembno je združiti strokovnjake z različnih področij ter oblikovati enotno vizijo, ki bo 

prinesla specifične kvalitativne in kvantitativne rezultate za odziv na pomembne etične, upravne in 

regulativne izzive. 

Prihodnost je že tukaj. Koristi te prihodnosti je treba samo enakopravno razdeliti med vse. Strategija za 

uresničitev tega cilja lahko temelji na oblikovanju Opazovalnice za digitalne trende in prelomne 

tehnologije, v katero bodo sčasoma vključeni deli obstoječih opazovalnic in ki bo delovala na dveh ravneh. 

Na prvi – osrednji – ravni bo opazovalnica združevala evropske institucije, druge vladne agencije, 

oblikovalce politik, znanstvenike, podjetja, politike, civilno družbo in akademski svet, da bodo sodelovali 

na večrazsežnostni ravni. Nato bodo to znanje in politična priporočila v okviru opazovalnice razširjeni 

med regionalna vozlišča in ekosisteme, zasnovane in razvite v tehnološko manj razvitih regijah EU, da bi 

pritegnili lokalne skupnosti ter podjetniške, izobraževalne in regionalne grozde. 

S pilotnim projektom se lahko vzpostavijo infrastruktura osrednje opazovalnice ter tri do štiri poskusna 

regionalna vozlišča. Če bo projekt uspešen, bo razširjen na več regij. 
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Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Izzivi, ki jih prinašajo novi digitalni trendi in prelomne tehnologije, hitro spreminjajo politično, poslovno, 

izobraževalno in družbeno okolje. Potreben je usklajen in uravnotežen pristop. Opazovalnica, ki bo 

združevala vodilne deležnike in jim omogočila delo v večdisciplinarnem okolju ter nato to znanje 

posredovala oddaljenim vozliščem in ekosistemom, zasnovanim na tehnološko manj razvitih območjih, 

lahko služi kot gibalo in strategija za povečevanje enakosti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 27 
=== TRAN/5541 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Mehanizem za neodvisno preskušanje dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, da 

bi zagotovili izčrpne informacije in preglednost za boljši tržni nadzor 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Kot nadaljevanje obstoječega pilotnega projekta 02 03 77 07 in ob upoštevanju odstavka 40 priporočila 

Evropskega parlamenta z dne 4. aprila 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o meritvah emisij v 

avtomobilskem sektorju (P8_TA(2017) 100) bo ta pripravljalni ukrep še naprej financiral ukrepe, 

povezane z dejanskimi emisijami, ki nastajajo med vožnjo, ki jih preskušajo tretje osebe, v zvezi s 

prenosom Uredbe (ES) št. 715/2007. 

V preteklosti so usposobljene tretje osebe organom na ravni Unije in na nacionalni ravni zagotavljale 

zanesljive informacije o emisijah pri vozilih. Te informacije so pristojni organi redko dajali na voljo. 

Zagotoviti bi bilo treba financiranje, da se jim omogoči zagotavljanje zanesljivih podatkov o cestnih 

preskusih emisij osebnih avtomobilov, ki bodo neodvisni od podatkov proizvajalcev in regulativnih 

organov, da se spodbuja preglednost in izboljša tržni nadzor. 

Tretje osebe bodo uporabljale potrjene preskusne postopke s sklicevanjem na določbe iz Uredbe (ES) št. 

715/2007, Uredbe Komisije (EU) 2017/1151, vključno s štirimi svežnji predpisov o dejanskih emisijah, ki 

nastajajo med vožnjo, in smernicami iz sporočila Komisije z dne 26. januarja 2017. Objavile bodo 

rezultate svojih meritev, da bi podprle razvoj primerov dobre prakse v zvezi s postopki in zagotavljanje 

obsežnejših informacij za pristojne organe in javnost. 

Prizadevanja bodo osredotočena na skladnost skozi celotno življenjsko dobo, ki se lahko preveri tako, da 

se vozila preskušajo onkraj okvira parametrov, ki so trenutno regulirani bodisi z ugotavljanjem skladnosti 
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v prometu bodisi z nadzorom trga, tj. vozila, ki so starejša od petih let ali z vsaj 100.000 km uporabe. S tem 

preskušanjem bodo pridobljene izjemno koristne informacije o kakovosti sedanjih sistemov za 

uravnavanje emisij, hkrati pa bo prispevalo k zbiranju informacij, potrebnih za pripravo novega 

zakonodajnega predloga o emisijah. Preskušanje mora vključevati preskuse dejanskih emisij, ki nastajajo 

med vožnjo, in laboratorijske preskuse s starejšimi vozili ter meritve vseh možnih onesnaževal, vključno s 

tistimi, ki trenutno niso regulirana. 

Neodvisne tretje osebe bodo tako prispevale k boljšemu pregledu, kako se standardi glede izpušnih plinov 

izvajajo v praksi in v kolikšni meri so uresničeni cilji Unije glede kakovosti zraka in podnebne politike. 

Prispevale bodo k širšemu razumevanju strategij za zmanjšanje izpušnih plinov v zvezi s pospeševanjem, 

vožnjo z visoko hitrostjo, sobno temperaturo in drugimi merili. Njihov specifični preskusni postopek bo 

pregledno dokumentiran in bo moral upoštevati veljavne predpise o dejanskih emisijah, ki nastajajo med 

vožnjo, in najnovejše raziskave. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Preoblikovanje in razširitev pomembnega pilotnega projekta v pripravljalni ukrep, da bi se tretjim osebam 

nadalje zagotavljala sredstva za izvajanje preverjanja skladnosti v prometu z neodvisnim in preglednim 

preskušanjem v zvezi s prenosom Uredbe (ES) št. 715/2007. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 119 
=== IMCO/6354 === 

vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezerva         

Skupaj      300 000 150 000 300 000 150 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ocena izzivov in priložnosti pri dejavnostih nadzora trga v zvezi z novimi tehnologijami 

in digitalno dobavno verigo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj pilotnega projekta je oceniti izzive in priložnosti za potrošnike in organe za nadzor trga, ki so 

povezani z novimi tehnologijami (kot so z internetom povezane naprave, blokovna veriga itd.) in 

digitalnimi dobavnimi verigami, kar zadeva varnost proizvodov, tudi tistih, ki se prodajajo prek spleta. S 

pilotnim projektom bi lahko bila financirana študija o uporabi novih tehnologij, kot je blokovna veriga, 

da bi zagotovili učinkovit nadzor trga in boljšo sledljivost proizvodov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 
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Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Širjenje interneta stvari, večje število povezanih naprav in večja spletna prodaja lahko pomenijo določene 

izzive, kar zadeva varstvo in varnost potrošnikov, posledično pa tudi dejavnosti organov za nadzor trga. A 

tudi organi za nadzor trga bi lahko uporabljali nove tehnologije, kot je blokovna veriga, v zvezi s 

sledljivostjo proizvodov. Nadalje so v nedavno sprejeti uredbi o nadzoru trga ta področja skupnih dejavnosti 

opredeljena kot posebej pomembne dejavnosti nadzora trga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 812 
=== S&D//7302 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 03 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 03 77 10 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezerva         

Skupaj      300 000 150 000 300 000 150 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ocena izzivov in priložnosti pri dejavnostih nadzora trga v zvezi z novimi tehnologijami 

in digitalno dobavno verigo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Cilj pilotnega projekta je oceniti izzive in priložnosti za potrošnike in organe za nadzor trga, ki so 

povezani z novimi tehnologijami (kot so z internetom povezane naprave, blokovna veriga itd.) in 

digitalnimi dobavnimi verigami, kar zadeva varnost proizvodov, tudi tistih, ki se prodajajo prek spleta. S 

pilotnim projektom bi lahko bila financirana študija o uporabi novih tehnologij, kot je blokovna veriga, 

da bi zagotovili učinkovit nadzor trga in boljšo sledljivost proizvodov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Širjenje interneta stvari, večje število povezanih naprav in večja spletna prodaja lahko pomenijo 

določene izzive, kar zadeva varstvo in varnost potrošnikov, posledično pa tudi dejavnosti organov za nadzor 

trga. 

A tudi organi za nadzor trga bi lahko uporabljali nove tehnologije, kot je blokovna veriga, 

v zvezi s sledljivostjo proizvodov. Nadalje so v nedavno sprejeti uredbi o nadzoru trga  
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ta področja skupnih dejavnosti opredeljena kot posebej pomembne  

dejavnosti nadzora trga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 82 
=== ITRE/5051 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 01 — Vodilna vloga v vesolju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Rezerva         

Skupaj  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 59 000 000 26 000 000 254 373 454 230 450 000 

Obrazložitev: 

Dodatne odobritve so potrebne za dodatne projekte za nadaljnjo krepitev evropske vesoljske politike. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 901 
=== EPP//7030 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 01 — Vodilna vloga v vesolju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Rezerva         

Skupaj  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 49 000 000 15 000 000 244 373 454 219 450 000 

Obrazložitev: 

Vesoljske raziskave so bistvene za dolgoročno varnost in zaščito vesolja ter povečanje konkurenčnosti 

vesoljske industrije in njene vrednostne verige na svetovnem trgu. Ker so vesoljske raziskave politična 

prednostna naloga, ker financiranje projektov na tem področju trenutno ni zadostno in ker nas čaka prehod 

na novi večletni finančni okvir 2021–2027, je treba povečati proračunska sredstva v ta namen, da raziskave 

in razvoj ne bodo zastali in da bo tako Evropa ostala na čelu svetovnih inovacij v vesolju. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 31 
=== TRAN/5551 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 01 — Vodilna vloga v vesolju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 01 
1.1.31 

214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Rezerva         

Skupaj  214 373 454 204 450 000 195 373 454 204 450 000 19 000 000  214 373 454 204 450 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 92 
=== ITRE/5084 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 24 000 000 20 000 000 70 601 570 65 197 000 

Obrazložitev: 

Sposobnost inoviranja je ključna za soočanje z družbenimi izzivi in doseganje podnebno nevtralnega 

gospodarstva najpozneje do leta 2050. Čeprav so MSP eden od glavnih stebrov evropskega gospodarstva in 

eden od glavnih virov inovacij, se soočajo z različnimi strukturnimi izzivi, kot so tisti, ki izhajajo iz njihove 

velikosti, obsega sredstev in poslovnih modelov, zato potrebujejo posebno podporo v okviru inovacij. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 735 
=== S&D//7218 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Obrazložitev: 

Proračun, ki ga je predlagala Komisija, je treba povečati, saj mala in srednja podjetja, dejavna na področju 

prometa in drugih področjih, potrebujejo finančna sredstva, da lahko inovirajo, izboljšujejo kakovost storitev 

in so konkurenčna na trgu. MSP potrebujejo kapital, če naj evropskim potrošnikom nudijo inovativne 

proizvode. Poleg tega pa je treba odpraviti finančne ovire za njihov razvoj in rast. Višja kot je kakovost 

ponujenih proizvodov/storitev, večji je bil vložek teh podjetij, zato je treba proračun povečati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 33 
=== TRAN/5556 === 
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vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 13 398 430  60 000 000 45 197 000 

Obrazložitev: 

Proračun, ki ga je predlagala Komisija, je treba povečati, saj MSP, dejavna na področju prometa in drugih 

področjih, potrebujejo finančna sredstva, da lahko inovirajo, izboljšujejo kakovost storitev in so 

konkurenčna na trgu. MSP potrebujejo kapital, če naj evropskim potrošnikom nudijo inovativne proizvode. 

Poleg tega pa je treba odpraviti finančne ovire za njihov razvoj in rast. Višja kot je kakovost ponujenih 

proizvodov/storitev, večji je bil vložek MSP, zato je treba proračun povečati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 955 
=== GUE//8003 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 9 000 000 3 000 000 55 601 570 48 197 000 

Obrazložitev: 

Potrebnih je več sredstev za podporo malim in srednjim podjetjem. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 438 
=== ECON/6135 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Obrazložitev: 
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Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 138 
=== FEMM/6201 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

Obnoviti je treba znesek odobritev iz predloga proračuna na 50.601.570 EUR, saj bo to večje financiranje 

ključno za podpiranje ukrepov za spodbujanje podjetnic pri sodelovanju v digitalnem gospodarstvu in 

sektorjih IKT ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Le 17 % strokovnjakov IKT v EU je 

žensk. Pri digitalnih spretnostih je stopnja razlike med spoloma v EU 11 %. Za premostitev digitalnega 

razkoraka med spoloma je potrebno ustrezno financiranje za izboljšanje izobraževanja, podpiranje podjetnic 

v digitalnem sektorju in kampanje večje ozaveščenosti, namenjene celotnemu prebivalstvu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 712 
=== R-E//7447 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 02 03 
1.1.31 

50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Rezerva         

Skupaj  50 601 570 45 197 000 46 601 570 45 197 000 4 000 000  50 601 570 45 197 000 

Obrazložitev: 

Podpora malim in srednjim podjetjem ter inovacijam je bistvenega pomena za gospodarsko rast in 

zaposlovanje v Evropski uniji. Sredstva, ki jih je Svet zmanjšal, je treba povrniti na prvotno raven. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 488 
=== VERT/7604 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 33 

Postavka 02 04 03 01 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno proti 

podnebnim spremembam, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Rezerva         

Skupaj  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 100 000 000 70 000 000 193 815 989 138 500 000 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 766 
=== S&D//7251 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 03 01 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno proti 

podnebnim spremembam, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Rezerva         

Skupaj  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 51 598 794 25 799 397 145 414 783 94 299 397 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 93 
=== ITRE/5091 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 03 01 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno proti 

podnebnim spremembam, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 

Rezerva         

Skupaj  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 20 000 000 113 815 989 88 500 000 
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Obrazložitev: 

Da bi bili kos družbenim izzivom, ki jih prinašajo podnebne spremembe, je treba povečati obseg raziskav in 

naložbe v trajnostni promet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 878 
=== EPP//7007 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 03 01 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno proti 

podnebnim spremembam, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 03 01 
1.1.31 

93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Rezerva         

Skupaj  93 815 989 68 500 000 93 815 989 68 500 000 20 000 000 10 000 000 113 815 989 78 500 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Podpora se bo zagotovila tudi odpravljanju ovir, ki .......... primer predelava surovin iz različnih tokov 

odpadkov. 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 72.000.000 EUR sredstev za 

prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe 

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu cilja gospodarnega izkoriščanja virov in odpornosti na podnebne spremembe (odhodki za podnebje so 

ponderirani po stopnji 64 %). Nadaljnje povečanje je treba zagotoviti tudi z uporabo sproščenih obveznosti, 

kot določa člen 15(3) finančne uredbe. Celoten znesek sproščenih obveznosti iz leta 2018 bi bilo treba dati 

na voljo za proračunske vrstice Obzorja 2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 956 
=== GUE//8004 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 77 03 — Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega ukrepa. 

Dodati naslednje besedilo: 

Proračunska vrstica se črta. 

Obrazložitev: 

Ta pripravljalni ukrep ne bi smel biti izveden. Sredstva bi bilo treba namesto tega porabiti za zmanjšanje 

energetske revščine, podporo malim in srednjim podjetjem ter za krepitev našega odziva na podnebne 

spremembe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 540 
=== I-D//7703 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 77 03 — Pripravljalni ukrep o raziskavah na področju obrambe 

Spremeniti zneske,pripombe in referenčne akte na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 77 03 
1.1.PPPA 

p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 18 000 000 p.m. 18 000 000  -18 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega ukrepa. 

Referenčni akti: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z dne 7. junija 2017 z naslovom Vzpostavitev evropskega obrambnega sklada (COM(2017) 295 final). 

Obrazložitev: 

Na tem področju ne potrebujemo centralizirane pobude EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 969 
=== GUE//8067 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 02 04 77 07 — Pripravljalni ukrep – Priprava novega programa EU GOVSATCOM 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 77 07 
1.1.PPPA 

p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 5 000 000 p.m. 5 000 000  -5 000 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Priprava novega programa EU GOVSATCOM 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega ukrepa. 

Pripravljalni ukrep bo podpiral niz pripravljalnih dejavnosti, ki so bistvene za uspešen začetek operativnega 

programa po letu 2021, kot so: 

– študije industrijskih sistemov za vozlišče GOVSATCOM, nova temeljna infrastruktura za povezavo 

uporabnikov in ponudnikov brez ovir; 

– razvoj in prototipiziranje elementov vozlišča in storitev GOVSATCOM;  

– vzpostavitev in demonstracija različnih civilnih scenarijev aplikacije pri kriznem upravljanju, civilni 

zaščiti, nadzoru in upravljanju ključne infrastrukture; 

– druge pripravljalne dejavnosti, vključno z analizo dobave in povpraševanja po GOVSATCOM v drugi 

polovici 2020-ih. 

Obrazložitev: 

Program GOVSATCOM je del satelitskega programa Galileo ter ima jasen varnostni in vojaški namen. 

Razvije se kot visoko zaščitena zmogljivost za vojaško satelitsko komunikacijo. Demonstracijski projekt za 

GOVSATCOM je popolnoma v skladu z načrtom za razvoj zmogljivosti, spremenjenim leta 2018, ter z njim 

povezanimi prednostnimi nalogami glede obrambnih zmogljivosti EU. V skladu s členom 41(2) PEU 

financiranje vojaških ali obrambnih ukrepov ni dovoljeno. Pripravljalni ukrep se ukine. Odločno zavrača 

vsakršno financiranje iz proračuna EU za raziskave, razvoj in naročanje na vojaškem področju ali področju 

varnosti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 21 
=== TRAN/5532 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 04 77 08 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 04 77 08 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Odpornost letalstva na motenje in slepljenje sistema za globalno satelitsko navigacijo 
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(GNSS) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega projekta je analizirati grožnjo, ki jo za delovanje letalstva predstavljajo motenje sistema GNSS in 

kibernetski napadi, ter določiti blažilne ukrepe. 

Odpornost letalstva na motenje sistema GNSS in kibernetske grožnje je dvoletni projekt, ki naj bi ga v 

sodelovanju z evropskimi partnerji vodila agencija EASA. Njegov cilj je z uvedbo celostnih varnostnih 

ukrepov in mehanizmov za zaščito pred motenjem zagotoviti varnost civilnih letov. V okviru projekta bi 

morali biti opredeljeni primeri dobre prakse za regulativne organe in izvajalce ter zagotovljene politične 

smernice za varnost sistema GNSS in možne prihodnje pobude na področju varovanja letalstva. 

Projekt zadeva tudi opremo za GNSS/PNT (zlasti sprejemnike) z namestitvenimi in operativnimi 

strategijami, ki se lahko uporabijo v zvezi z obstoječo opremo, in strategijami, ki lahko privedejo do 

odpornejših novih in/ali izboljšanih izdelkov. 

Poleg tega je treba s projektom oceniti, ali se lahko predlagane strategije uporabljajo za druga področja 

izven letalstva. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Strokovnjaki za varovanje letalstva že leta opozarjajo na nevarnosti, ki jih za varovanje civilnega letalstva 

predstavljajo preprosto in zapleteno motenje sistema GNSS in kibernetske grožnje. Ruska vojska je v 

zadnjih letih veliko vlagala v opremo za elektronsko vojskovanje, da bi ugasnila signale FM, SATCOM, 

ADS-B, mobilne, GPS in druge signale. Nekatere države članice, zlasti v nordijski regiji, so poročale o vse 

večjem številu varnostnih incidentov kot posledica motenja sistema GNSS. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 79 
=== ITRE/5047 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 05 01 — Razvoj in zagotovitev globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do 

leta 2020 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 05 01 
1.1.11 

957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Rezerva         

Skupaj  957 528 300 750 000 000 957 528 300 750 000 000 10 000 000 7 000 000 967 528 300 757 000 000 

Obrazložitev: 

Dodatne odobritve so potrebne za zagotovitev uspešnih operacij. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 101 
=== ITRE/5158 === 
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vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 05 77 

Postavka: 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 

Obrazložitev: 

Dokazano je bilo, da se lahko možnosti preživetja žrtev nenadnega zastoja srca občutno povečajo, če se 

izvedeta srčno-pljučno oživljanje in zgodnja defibrilacija. Danes so sicer dostopni številni avtomatski 

zunanji defibrilatorji in veliko ljudi je usposobljenih za izvajanje srčno-pljučnega oživljanja, a so informacije 

o tem, kje se te naprave nahajajo, pomanjkljive. Zato bi bil cilj tega pilotnega projekta prikazati dodano 

vrednost sistema Galileo pri zmanjševanju števila smrti, povezanih z zastojem srca, in sicer z evidentiranjem 

javno dostopnih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 101 
=== ITRE/5158 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 02 05 77 01 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 05 77 01 
1.1.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 350 000 500 000 350 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Uporaba sistemov Galileo in EGNOS za zmanjšanje števila smrti, povezanih z zastojem 

srca 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

20 % smrti v Evropski uniji je posledica nenadnega zastoja srca. Ta številka bi lahko bila občutno nižja, 

če bi lahko pri vseh žrtvah opravili zgodnjo kompresijo prsnega koša in zgodnjo defibrilacijo. Raziskave 

namreč kažejo, da je v primerih, ko se defibrilacija opravi v manj kot treh minutah po zastoju srca, 

stopnja preživetja 74 %. Vseeno se zgodnja kompresija prsnega koša in defibrilacija opravita le pri manj 

kot 5 % žrtev zastoja srca. 

Te dni se izvaja vse več informacijskih kampanj, s katerimi se posameznike, zasebne organizacije oziroma 

javne organe spodbuja, da se naučijo, kako se opravlja srčno-pljučno oživljanje, in da kupijo avtomatske 

zunanje defibrilatorje. A druge osebe, vključno s službami za ukrepanje v izrednih razmerah, pogosto ne 

vedo, kje se te naprave nahajajo. Posledica tega je, da žrtve srčne kapi niso pravočasno oživljanje. Zato je 

bistvenega pomena razvijati in spodbujati aplikacije za evidentiranje javno dostopnih avtomatskih 

zunanjih defibrilatorjev. 

Hkrati je bilo že dokazano, da evropska globalna satelitska navigacijska sistema EGNOS in Galileo 

prinašata dodano vrednost, ko gre za storitve v zvezi z določanjem geografskega položaja. Te aplikacije bi 

se morale uporabljati tudi za lokalizacijo avtomatskih zunanjih defibrilatorjev in s tem za reševanje 
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življenj. 

Register vseh razpoložljivih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev bi moral biti dostopen osebam, ki 

sprejemajo klice v sili, da bi klicatelja lahko usmerile proti najbližjemu defibrilatorju. Kadar je to mogoče, 

mora biti register dostopen tudi neposredno državljanom. 

Pri tem pa je treba upoštevati, da: 

– nekateri defibrilatorji niso dostopni 24 ur na dan, vse dni v tednu, saj se lahko nahajajo v prostorih, ki 

so ob določenih urah zaprti (uradi, trgovine, šole itd.), 

– v nekaterih primerih, na primer pri velikih poslopjih, samo naslov, na katerem se defibrilator nahaja, 

morda ne zadostuje za to, da bi ga lahko hitro našli. Informacije o lokaciji bi zato morale vključevati tudi 

pomembne podrobnosti, kot je, denimo, nadstropje, 

– so izjemno pomembne tudi informacije o dobrem delovanju defibrilatorja. Sodobni defibrilatorji na 

primer danes lahko sporočajo stanje baterije naprave. 

Dostop do informacij iz tega registra bi moral biti zagotovljen prek dveh metod: 

1. dodajanja čipja Galileo v avtomatske zunanje defibrilatorje, tako da se lahko natančno izsledi točen 

položaj naprave, in 

2. ročno dodajanje informacij o avtomatskih zunanjih defibrilatorjih, ki niso opremljeni s čipjem. 

Zato je namen tega projekta prikazati dodano vrednost sistema Galileo pri reševanju življenj. Evropski 

globalni satelitski navigacijski program bi – glede na njegovo zmogljivost v smislu natančnosti in 

razpoložljivosti signala – prispeval k skrajšanju intervencijskega časa za žrtve srčnih kapi. V zvezi s tem je 

treba spomniti, da se z vsako minuto, ki se izgubi pred kompresijo prsnega koša ali defibrilacijo, stopnja 

preživetja žrtve zmanjša za 10 %. 

Glavni cilj tega pilotnega projekta bi torej moral biti: 

z analizo opredeliti način, kako bi lahko najbolje razvili, organizirali in vodili register javno dostopnih 

avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, pri čemer bi se uporabljale informacije o lokaciji, zagotovljene prek 

sistema Galileo, 

poiskati alternativno rešitev za register na podlagi sistema Galileo. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Dokazano je bilo, da se lahko možnosti preživetja žrtev nenadnega zastoja srca občutno povečajo, če se 

izvedeta srčno-pljučno oživljanje in zgodnja defibrilacija. Danes so sicer dostopni številni avtomatski 

zunanji defibrilatorji in veliko ljudi je usposobljenih za izvajanje srčno-pljučnega oživljanja, a so informacije 

o tem, kje se te naprave nahajajo, pomanjkljive. Zato bi bil cilj tega pilotnega projekta prikazati dodano 

vrednost sistema Galileo pri zmanjševanju števila smrti, povezanih z zastojem srca, in sicer z evidentiranjem 

javno dostopnih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 787 
=== S&D//7272 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 



 

 40 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 06 02 — Vzpostavitev avtonomnega sistema Unije za opazovanje Zemlje (Copernicus) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 06 02 
1.1.13 

511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Rezerva         

Skupaj  511 591 000 416 000 000 511 591 000 416 000 000 51 159 100 25 579 550 562 750 100 441 579 550 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 997 
=== GUE//8122 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 07 01 — Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Cilj programa za razvoj je podpora razvoja ukrepov in tehnologij na področju obrambe. Podpora Unije bo 

dodeljena samo za kooperativne projekte, v katerih sodelujejo najmanj tri podjetja iz najmanj dveh držav 

članic. Projekti bodo izbrani po postopku komitologije in bodo popolnoma skladni s prednostnimi nalogami 

Unije na področju zmogljivosti, ki so jih opredelile države članice. Pri razvoju prototipov se bo s finančnimi 

sredstvi Unije podprl le del celotnih stroškov, ostali del stroškov pa bodo praviloma pokrile države članice. 

Pri drugih ukrepih ali tehnologijah se lahko s finančnimi sredstvi Unije pokrijejo stroški do celotne višine. 

Odločitev o dokončnem deležu stroškov, ki se krije iz proračuna Unije, bo sprejeta v programu dela, 

pripravljenem v skladu s pravili o komitologiji. Program se bo uporabljal samo dve leti: 2019 in 2020. 

Obrazložitev: 

Evropski program za razvoj obrambne industrije je v nasprotju s temeljnim ciljem EU, tj. spodbujati mir, 

prav tako pa prispeva k nevarni militarizaciji Evrope in odžira finančna sredstva področjem, ki so v samem 

jedru evropske solidarnosti, na primer socialna in teritorialna kohezija. Zato je treba ta obrambni program 

ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 541 
=== I-D//7704 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 07 01 — Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Spremeniti zneske,pripombe in pravna podlaga na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Cilj programa za razvoj je podpora razvoja ukrepov in tehnologij na področju obrambe. Podpora Unije bo 

dodeljena samo za kooperativne projekte, v katerih sodelujejo najmanj tri podjetja iz najmanj dveh držav 

članic. Projekti bodo izbrani po postopku komitologije in bodo popolnoma skladni s prednostnimi nalogami 

Unije na področju zmogljivosti, ki so jih opredelile države članice. Pri razvoju prototipov se bo s finančnimi 

sredstvi Unije podprl le del celotnih stroškov, ostali del stroškov pa bodo praviloma pokrile države članice. 

Pri drugih ukrepih ali tehnologijah se lahko s finančnimi sredstvi Unije pokrijejo stroški do celotne višine. 

Odločitev o dokončnem deležu stroškov, ki se krije iz proračuna Unije, bo sprejeta v programu dela, 

pripravljenem v skladu s pravili o komitologiji. Program se bo uporabljal samo dve leti: 2019 in 2020. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o vzpostavitvi evropskega 

programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne 

industrije Unije (UL L 200, 7.8.2018, str. 30). 

Obrazložitev: 

Na tem področju ne potrebujemo centralizirane pobude EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 505 
=== VERT/7633 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 02 07 01 — Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

02 07 01 
1.1.15 

254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  254 500 000 200 000 000 254 500 000 200 000 000 -254 500 000 -200 000 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 
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uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 991 
=== GUE//8108 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 04 — Analiza študij o socialnih razmerah, demografiji in družini 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Rezerva         

Skupaj  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za .......... dejavnosti, pri čemer se ustrezno upošteva vidik 

spola: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– analiza socialnega učinka priporočil za posamezne države, ki jih izvajajo države članice, pa tudi 

priporočil Evropske komisije glede proračunov posameznih držav, 

– analiza vpliva staranja prebivalstva v okviru družbe za vse starosti glede na trende in potrebe na področju 

nege in socialnega varstva, vedenjskih in spremljajočih politik, vključno z raziskavami o ostarelih 

pripadnikih manjšin/migrantih ter o položaju nepoklicnih negovalcev, 

– analiza vpliva demografske spremembe na politiko, ukrepe in programe Unije in držav članic ter 

oblikovanje priporočil za uskladitev ekonomskih in drugih politik, ukrepov in programov na evropski in 

nacionalni ravni, da bi preprečili negativne vplive staranja družbe, 

– analiza povezav med enotami družine in demografskimi gibanji, 

– analiza gibanj revščine, razporeditve dohodka in bogastva ter njihovi širši družbeni učinki, 

– določitev obstoječih razmerij med tehnološkim razvojem (vpliv na komunikacijske tehnologije, 

geografsko in poklicno mobilnost) in posledicami za gospodinjstva ter družbo na splošno, 

– analiza povezav med invalidnostjo in demografskimi gibanji, analiza družbenih razmer invalidnih oseb, 

njihovih družin in potreb invalidnih otrok v njihovih družinah in skupnostih, 

– analiza gibanja socialnih ciljev (kot varovanje pridobljenih pravic ali njihovo širjenje) glede blaga in 

storitev, ob upoštevanju novih socialnih izzivov, demografskega gibanja in ponovne opredelitve odnosov 

med generacijami, 

– razvoj ustreznih metodoloških orodij (nizi socialnih kazalnikov, tehnike simulacije, zbiranje podatkov o 

političnih pobudah na vseh ravneh itd.) za potrditev poročil o socialnih razmerah, socialni zaščiti in 

socialni vključenosti s trdno kvantitativno in znanstveno podlago, 

– ozaveščanje in prirejanje razprav o pomembnih demografskih in socialnih izzivih z namenom 

spodbujanja boljših političnih odzivov, 

– upoštevanje demografskih gibanj, družinskega življenja in otroštva pri izvajanju pomembnih politik 

Unije, kot sta prost pretok oseb ter enakopravnost moških in žensk. 
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Obrazložitev: 

Obstajajo številne in zelo različne smernice Evropske komisije glede socialne, delovne in gospodarske 

politike držav članic. Sledijo pa določeni ideološki usmeritvi in so predstavljene kot edina alternativa, zato ni 

bila opravljena resna, neodvisna in celovita ocena učinka uvedbe teh ukrepov na življenje, delo ter 

ekonomsko in socialno kohezijo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 264 
=== EMPL/5660 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 04 — Analiza študij o socialnih razmerah, demografiji in družini 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 04 
1.1.OTH 

3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Rezerva         

Skupaj  3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000 

Obrazložitev: 

Orodja za analizo socialnih, demografskih in družinskih razmer ostajajo ključnega pomena za oblikovanje 

kakovostnih politik v Uniji. Zagotoviti bi bilo treba vsaj enako raven financiranja kot v proračunu za leto 

2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 543 
=== I-D//7706 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 05 — Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 -14 784 000 -13 400 000 6 000 000 6 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da ta proračunska vrstica ni prednostna in da bi bilo treba denar porabiti za resnične potrebe 

delavcev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 265 
=== EMPL/5661 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 05 — Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Rezerva         

Skupaj  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Obrazložitev: 

Storiti je treba več, da bodo imele delavske organizacije orodja za odločen spopad s podnebnimi 

spremembami, tako glede zaposlitvenih učinkov kot glede socialne kohezije v Evropski uniji in posledic za 

evropski socialni model, pa tudi z izzivi, ki jih prinaša digitalizacija. Zato je treba delavske organizacije 

ustrezno financirati, da se bodo lahko približale pravičnemu prehodu v skladu s cilji trajnostnega razvoja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 736 
=== S&D//7219 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 05 — Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 05 
1.1.SPEC 

20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Rezerva         

Skupaj  20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000 

Obrazložitev: 

Storiti je treba več, da bodo imele delavske organizacije orodja za odločen spopad s podnebnimi 

spremembami, tako glede zaposlitvenih učinkov kot glede socialne kohezije v Evropski uniji in posledic za 

evropski socialni model, pa tudi z izzivi, ki jih prinaša digitalizacija. Zato je treba delavske organizacije 

ustrezno financirati, da se bodo lahko približale pravičnemu prehodu v skladu s cilji trajnostnega razvoja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 266 
=== EMPL/5662 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 06 — Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Rezerva         

Skupaj  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Obrazložitev: 

Glede na izzive in preobrazbe, s katerimi se soočajo evropska podjetja (digitalizacija, prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo, pa tudi vse pogostejše zunanje izvajanje in prestrukturiranje je treba zagotoviti 

ustrezno podporo z zadostnim financiranjem, da se poveča udeležba zaposlenih v podjetjih na državni in 

mednarodni ravni ter da se jih bolje seznani z njihovo pravico, da so udeleženi pri odločitvah podjetja, ter 
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pravico do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja v zadevah podjetja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 737 
=== S&D//7220 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 06 — Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 06 
1.1.SPEC 

7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Rezerva         

Skupaj  7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000 

Obrazložitev: 

Glede na izzive in preobrazbe, s katerimi se soočajo evropska podjetja (digitalizacija, prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo, pa tudi vse pogostejše zunanje izvajanje in prestrukturiranje je treba zagotoviti 

ustrezno podporo z zadostnim financiranjem, da se poveča udeležba zaposlenih v podjetjih na državni in 

mednarodni ravni ter da se jih bolje seznani z njihovo pravico, da so udeleženi pri odločitvah podjetja, ter 

pravico do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja v zadevah podjetja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 544 
=== I-D//7707 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 08 — Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezerva         

Skupaj  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 -10 500 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da ta proračunska vrstica ni prednostna: za zaščito evropske industrije in socialnih standardov so 

potrebni drugi ukrepi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 267 
=== EMPL/5663 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 08 — Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Rezerva         

Skupaj  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Obrazložitev: 

Socialni dialog ima odločilno vlogo v evropskem socialnem modelu, ki je priznana tudi v ustanovnih 

pogodbah in evropskem stebru socialnih pravic. Nova predsednica Komisije Ursula von der Leyen je pomen 

socialnega dialoga poudarila v svojih smernicah in prednostnih nalogah, ki jih je predstavila Evropskemu 

parlamentu. Opredeljevanje in izboljševanje prakse socialnega dialoga na državni ravni ter učinkovitih 

mehanizmov in postopkov za sektorska kolektivna pogajanja je nujen pogoj za navpično socialno 

konvergenco v EU. Zato je treba to proračunsko vrstico povečati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 738 
=== S&D//7221 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 01 08 — Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 01 08 
1.1.SPEC 

15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Rezerva         

Skupaj  15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000 

Obrazložitev: 

Socialni dialog ima odločilno vlogo v evropskem socialnem modelu, ki je priznana tudi v ustanovnih 

pogodbah in evropskem stebru socialnih pravic. Nova predsednica Komisije Ursula von der Leyen je pomen 

socialnega dialoga poudarila v svojih smernicah in prednostnih nalogah, ki jih je predstavila Evropskemu 

parlamentu. Opredeljevanje in izboljševanje prakse socialnega dialoga na državni ravni ter učinkovitih 

mehanizmov in postopkov za sektorska kolektivna pogajanja je nujen pogoj za navpično socialno 

konvergenco v EU. Zato je treba to proračunsko vrstico povečati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 269 
=== EMPL/5667 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 02 02 — EURES – Spodbujanje prostovoljne geografske mobilnosti delavcev in povečanje 

zaposlitvenih možnosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Rezerva         

Skupaj  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000 

Obrazložitev: 

V letu 2020 bo potrebno zadostno financiranje ukrepov EURES kljub začetku delovanja Evropskega organa 
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za delo, saj bo slednji za tekoče delovanje potreboval lastna sredstva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 739 
=== S&D//7222 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 02 02 — EURES – Spodbujanje prostovoljne geografske mobilnosti delavcev in povečanje 

zaposlitvenih možnosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 02 02 
1.1.6 

22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Rezerva         

Skupaj  22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 7 000 000 32 976 491 29 000 000 

Obrazložitev: 

V letu 2020 bo potrebno zadostno financiranje ukrepov EURES kljub začetku delovanja Evropskega organa 

za delo, saj bo slednji za tekoče delovanje potreboval lastna sredstva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 270 
=== EMPL/5668 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 03 02 03 — Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Povečevanje dostopnosti in 

razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za 

socialna podjetja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Rezerva         

Skupaj  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000 

Obrazložitev: 

Mikroposojila so lahko odločilnega pomena za to, da najbolj ranljive skupine na trgu dela, kot so ženske, 

podeželsko in prikrajšano prebivalstvo, priseljenci in begunci, izboljšajo svoje življenjske razmere. 

Glede na poročilo o mikrofinanciranju v Evropi v obdobju 2016–2017 se klasičnim finančnim ustanovam 

financiranje teh skupin ne zdi zanimivo ali pa jim to prepovedujejo sektorska pravila EU. Iz tega razloga je 

treba mikrofinanciranje še naprej podpirati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 713 
=== R-E//7448 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 48 

Postavka 04 03 02 03 — Mikrofinanciranje in socialno podjetništvo – Povečevanje dostopnosti in 

razpoložljivosti finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, zlasti najbolj oddaljene od trga dela, ter za 

socialna podjetja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 02 03 
1.1.6 

15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Rezerva         

Skupaj  15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 3 500 000  19 235 000 23 000 000 

Obrazložitev: 

V proračunu EU bi bilo treba zagotoviti dovolj sredstev, da bodo lahko ranljive osebe ustanovile ali 

vzpostavile lastna mikropodjetja in zaposlovale druge. Sredstva v predlogu proračuna so precej nižja kot v 

proračunu za leto 2019 in finančnem načrtu za to uspešno vrstico. S tem osnutkom dopolnitve se želi 

povečati sredstva v finančnem načrtu za leto 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 545 
=== I-D//7708 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 03 11 — Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 11 
1.1.DAG 

21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Rezerva         

Skupaj  21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 -11 053 025 -11 053 025 10 000 000 10 000 000 

Obrazložitev: 

Podpiranje te fundacije brez prave dodane vrednosti ni prednostna naloga. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 993 
=== GUE//8113 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 03 15 — Evropski organ za delo (ELA) 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m. 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za osebje in upravnih odhodkov 

Evropskega organa za delo (ELA) (naslova 1 in 2) ter odhodkov za poslovanje za delovni program (naslov 
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3).  

Črtati naslednje besedilo: 

ELA mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki za poslovanje in 

upravnimi odhodki. 

Prispevki držav Efte po Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, in zlasti členu 82 in Protokolu 32 

se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v ta člen. Ti zneski izhajajo iz prispevka držav Efte, ki se vnese 

v člen 6 3 0 izkaza prihodkov in so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne 

uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in njihovega izvrševanja v skladu s Prilogo 

„Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov v tem oddelku, ki je del splošnega proračuna.  

Cilj organa je prispevati k zagotovitvi pravične mobilnosti delovne sile povsod po Uniji ter pomagati 

državam članicam in Komisiji pri usklajevanju sistemov socialne varnosti v Uniji. Organ bo v ta namen 

olajševal dostop do informacij o pravicah in dolžnostih v zvezi z mobilnostjo delovne sile po vsej EU ter do 

ustreznih storitev, olajševal in krepil sodelovanje med državami članicami pri izvrševanju zadevnega prava 

Unije povsod po Uniji, vključno z usklajenimi in skupnimi inšpekcijskimi pregledi, pomagal pri iskanju 

rešitve v primeru čezmejnih sporov med državami članicam in pri sodelovanju med državami članicami v 

boju proti neprijavljenemu delu.  

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 15 683 250 EUR.  

Te odobritve so namenjene za kritje ukrepov, potrebnih za izpolnitev nalog ELA, kot so opredeljene v 

predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018) 131 

final z dne 13. marca 2018) ter v poznejšem začasnem dogovoru, doseženem v medinstitucionalnih 

pogajanjih1, in zlasti člena 5 predloga uredbe: 

– olajševati dostop do informacij, 

– olajševati sodelovanje in izmenjavo informacij med državami članicami za dosledno, učinkovito in 

uspešno uporabo in izvrševanje zadevnega prava Unije, 

– koordinirati in podpirati usklajene in skupne inšpekcijske preglede, 

– izvajati analize in ocene tveganja glede vprašanj čezmejne mobilnosti delovne sile, 

– podpirati države članice pri krepitvi zmogljivosti v zvezi z učinkovito uporabo in izvrševanjem 

zadevnega prava Unije,  

– pomagati državam članicam v boju proti neprijavljenemu delu, 

– posredovati v sporih med državami članicami glede uporabe zadevnega prava Unije. 

Kadrovski načrt organa je prikazan v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Obrazložitev: 

Evropski organ za delo skuša pod pretvezo centralizirati inšpekcije, pri čemer organom držav članic 

odvzema operativne zmogljivosti in ne upošteva zakonodaje, ki je že po naravi nacionalna, s čimer na dolgi 

rok spodkopava suverenost držav članic na področju dela. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 801 
=== S&D//7286 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

                                                 

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en 
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SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 03 15 — Evropski organ za delo (ELA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 15 
1.1.DAG 

15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Rezerva         

Skupaj  15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000 

Obrazložitev: 

V oceni finančnih posledic uredbe o Evropskem organu za delo je za slednjega predviden proračun v višini 

18.943.000 EUR. Ta proračun za leto 2020 bi bilo treba ohraniti, tako v obveznostih kot v plačilih. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 994 
=== GUE//8115 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Opazovalnica za zdravje in varnost v komercialnem letalstvu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V zadnjih desetletjih je komercialno letalstvo v globalizirani družbi pridobilo večjo vlogo. V zadnjih treh 

desetletjih se je delovni čas kabinskega osebja tako s 50/55 ur podaljšal na 95/100 ur mesečno, število 

letov na dolge proge pa se je s tri povečalo na šest. 

Povrhu tega je kabinsko osebje v letalih dandanes veliko bolj izpostavljeno ionizirajočemu sevanju in 

slabi kakovosti zraka, kar ima precejšnje posledice za zdravje in varnost teh delavcev. 

Glavni cilj opazovalnice za zdravje in varnost v komercialnem letalstvu bi bil dejansko izboljšanje 

delovnih razmer letalskih posadk ter varnosti pogostih potnikov in kabinskega osebja, večje zaupanje 

potnikov in boljša kakovost zaposlitve v tem sektorju. 

V opazovalnici bi z usklajevanjem študij ter zbiranjem in analizo podatkov poglobili znanje o zdravstvenih 

in varnostnih učinkih komercialnih letov na pogoste potnike, kabinsko osebje in pilote. Pripravili bi tudi 

akcijske načrte za omilitev teh učinkov. 

V opazovalnici za zdravje in varnost v komercialnem letalstvu bi sodelovali predstavniki agencije EU-

OSHA, evropskih institucij, letalskih družb, sindikatov in delavcev. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 
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Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Vse pogostejši primeri raka, neplodnosti in teratogenosti (hibe pri potomcih), motnje spanja in družbena 

izključenost kabinskega osebja in pogostih potnikov kažejo, da so delovne in tehnične spremembe v letalstvu 

poslabšale delovne razmere, pa tudi varnost potnikov. Različne vidike tega problema (zdravje, družinsko 

življenje itd.) je treba ustrezno oceniti in rešiti. V ta namen predlagamo ustanovitev opazovalnice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 282 
=== EMPL/5697 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

EMPL/5697 = Sporazumna dopolnitev 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vloga minimalne plače pri uvedbi univerzalnega jamstva za delo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Mednarodna organizacija dela je v poročilu „Working for a Brighter Future - Global Commission on the 

Future of Work“ (2019) [1] pozvala k uvedbi univerzalnega jamstva za delo, ki bo vsem delavcem, ne 

glede na obliko delovnega razmerja, zagotovilo temeljne pravice, dostojno plačo, omejitev delovnih ur ter 

zdravje in varnost pri delu. 

Za uvedbo univerzalnega jamstva za delo je bistveno, da imajo države minimalno plačo, določeno s 

kolektivnimi pogajanji in pogodbami, saj to prispeva k boljšim delovnim pogojem delavcev, družbenemu 

razvoju in opuščanju politik, ki so v zadnjih letih povzročile prekarnost, znižanje plač in večjo neenakost. 

Da bi lahko uspešneje spodbujali državne sisteme minimalne plače kot orodje gospodarskega in 

družbenega razvoja, bi moral Eurofound preučiti razmere v posameznih državah članicah, pa tudi vpliv 

tega instrumenta na stopnjo zaposlenosti, kvalifikacije delavcev, raven prekarnosti, razvoj držav članic in 

druge bistvene dejavnike. 

Predlagani projekt se bo izvajal tako, da se ne bo prekrival z obstoječimi oziroma že potekajočimi 

študijami, ki bodo služile za pripravo ocene učinka za prihodnjo pobudo o minimalni plači. Pilotni projekt 

bi lahko na podlagi razpoložljivih informacij ustvaril dodano vrednost in dopolnil obstoječe delo v okviru 

pobude, na primer s popisom dogajanja v institucijah, ki določajo minimalne plače. 

[1] „Naša priporočila so namenjena okrepitvi in prenovi organizacij dela. Te organizacije so temeljni 

kamen pravične družbe, saj skrbijo za delovno zakonodajo, pogodbe o delu, kolektivna pogajanja in 

sisteme delovne inšpekcije. Utirajo poti, ki vodijo k ureditvi, zmanjšanju revščine delavcev in dostojnem 

delu, ekonomski varnosti in enakosti. Univerzalno jamstvo za delo bo vsem delavcem in delavkam, 

neodvisno od pogodbe o delu ali delovne situacije, omogočilo uživanje temeljnih pravic iz dela, namreč 

dostojno plačo, ki omogoča dostojno življenje (ustanovna listina Mednarodne organizacije dela, 1919), 

omejeno število delovnih ur ter zdravje in varnosti pri delu. Kolektivne pogodbe, zakoni in predpisi lahko 

izboljšajo osnovno raven zaščite. Ta predlog bo omogočil tudi to, da bosta zdravje in varnost pri delu 
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obravnavana kot načeli in temeljni pravici iz dela.“ 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Gospodarska in socialna kriza v EU in vsiljene varčevalne politike so povzročile porast brezposelnosti in 

poslabšanje delovnih pogojev, kar je vplivalo na razvoj držav članic. Državna minimalna plača je nujno 

orodje, če želimo uresničiti načrt Mednarodne organizacije dela in uvesti univerzalno jamstvo za delo. 

Študija razmer v posameznih državah članicah bi koristila pri njenem spodbujanju in utrjevanju. 

Sporazumna dopolnitev med EMPL/5686 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 817 
=== S&D//7307 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 28 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      700 000 500 000 700 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vloga sindikalnih predstavnikov za zdravje in varnost na delovnem mestu in 

inšpektoratov za delo v kontekstu prenovljenega strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Neodvisni sindikalni predstavniki za zdravje in varnost prispevajo k varnejšim evropskim delovnim 

mestom, saj preprečujejo poškodbe, izboljšujejo zdravje ter preoblikujejo kulturo varnosti in 

preprečevanja na delovnem mestu. Verjetnost hujših poškodb na delovnih mestih, kjer obstajajo 

sindikalni predstavniki za zdravje in varnost ter odbori za varnost, ne doseže niti 50 % verjetnosti na 

drugih delovnih mestih. Prispevek sindikatov je torej precejšen. Tudi inšpektorati za delo imajo odločilno 

vlogo, saj so osrednji organ za izvrševanje predpisov o zdravju in varnosti. Njihove pristojnosti in delovno 

področje se po državah članicah in sektorjih razlikujejo in njihov popis bi bil zelo koristen za izpopolnitev 

prihodnjih zakonodajnih pobud. Obstajajo še drugi specializirani inšpekcijski organi, ki so pristojni za 

posamezne sektorje ali dejavnosti in prispevajo k izvrševanju predpisov o zdravju in varnosti (inšpekcije za 

rudarstvo, inšpekcije za jedrsko varnost, pomorske inšpekcije, tržni nadzor delovne opreme itd.), s 

popisom pa bi jih natančno identificirali in opredelili vrste stikov med njimi. 

Glede na to sta za varnost in zdravje delavcev po vsej Evropi ključna dva dejavnika: usposobljeni in 

učinkoviti sindikalni predstavniki za varnost ter delovni inšpektorati, ki imajo dovolj finančnih sredstev. 

Oboji so bistveni za zagotavljanje izvrševanja zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu. Ker bo sedanji 

strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (2014–2020) naslednje leto potekel, bi bile lahko 
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ugotovitve pilotnega projekta na tem področju neprecenljive za oblikovanje strategije, ki ga bo nasledila. 

Pilotni projekt bi obsegal: 

A) Usposabljanje sindikalnih predstavnikov 

1) Popis razmer v zvezi s sindikalnimi predstavniki in odbori za zdravje in varnost v državah članicah, ki 

bi zajel naslednja področja: 

– njihovo vlogo pri zastopanju zaposlenih v razpravah z delodajalci o zdravju, varnosti in dobrem počutju 

ter v razpravah z vladnimi organi za zdravje in varnost oziroma drugimi izvršilnimi organi; 

– čas, ki ga imajo na voljo za opravljanje nalog v vlogi predstavnikov za varnost; 

– njihovo vlogo pri odkrivanju tveganj; 

– njihovo vlogo pri preiskovanju pritožb, izvajanju inšpekcij na delovnem mestu in pregledovanju 

relevantnih dokumentov; 

– njihovo vlogo pri izdajanju opozoril o kršitvah; 

– njihovo vlogo v morebitnih uradnih odborih za varnost; 

– morebitno plačilo, ki ga prejemajo za opravljanje svojih nalog in usposabljanje; 

in 

2) Izvedljivost ukrepov EU, da se zagotovi udeležba predstavnikov za varnost v zgoraj omenjenih ukrepih. 

B) Inšpektorati za delo 

Pripraviti bi bilo treba popis inšpektoratov za delo, ki bi zajemal naslednja področja: 

– koliko različnih organov obstaja in do kakšne mere so usklajeni med seboj; 

– ali socialni partnerji sodelujejo pri vodenju operacij inšpektoratov za delo; 

– katere človeške in finančne vire imajo na voljo posamezni inšpektorati za delo in ali so po mnenju 

socialnih partnerjev zadostni, od kod ti viri izvirajo in komu so inšpektorati odgovorni; 

– kako spreminjajoči se trgi dela in delo prihodnosti postavljajo pod vprašaj uveljavljene prakse 

inšpektoratov za delo. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Za varnost in zdravje delavcev po vsej Evropi sta ključna dva dejavnika: usposobljeni in učinkoviti 

sindikalni predstavniki za varnost ter delovni inšpektorati, ki imajo dovolj finančnih sredstev, da se zagotovi 

izvrševanje vse zakonodaje s tega področja. Ker bo sedanji strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu 

(2014–2020) naslednje leto potekel, bi bile lahko ugotovitve pilotnega projekta na tem področju 

neprecenljive za oblikovanje strategije, ki ga bo nasledila. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 831 
=== S&D//7321 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Dodati: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 700 000 1 000 000 700 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Učinki političnega približevanja sistemov minimalnega dohodka v državah članicah na 

realizacijo, plače, zaposlovanje, javne finance in mobilnost znotraj EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

EU je postopoma spoznala, da rast ni rešitev za socialne probleme, in je začela preučevati sisteme 

minimalnega dohodka v državah članicah, da bi izboljšala socialno vključenost (glej študiji „The Role of 

Minimum Income for Social Inclusion in the EU“ (2007) in „The role of minimum income for social 

inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)). 

Ta pilotni projekt naj bi obravnaval nerazumevanje makroekonomskih posledic približevanja sistemov 

minimalnega dohodka v državah članicah minimalni ravni za celotno EU, izraženi v pariteti kupne moči. 

Proces približevanja, ki ga je sprožila Evropska unija, bi lahko povečal socialno vključenost v državah 

članicah z nizko minimalno plačo, saj bi se zmanjšal delež prebivalstva, ki mu grozita revščina in socialna 

izključenost, izboljšala kakovost zaposlitve zaradi povečanja najnižjih plač, prav tako pa bi se zmanjšala 

migracija v druge države članice, pod pogojem, da je izključno posledica prenizkih minimalnih plač, ne pa 

zaposlitvenih priložnosti. Ena od pozitivnih makroekonomskih posledic v državah članicah z nizko 

minimalno plačo bi bilo povečanje domačega povpraševanja (porabe). Mogoče bi bilo tudi približevanje 

plač med državami članicami. Očitno je, da bi povečanje minimalne plače pomenilo javnofinančne 

stroške, ki bi jih bilo treba uravnotežiti s večjimi davčnimi prilivi na račun rasti plač in povpraševanja. 

Obseg teh učinkov pa za zdaj ni znan in bi ga bilo treba preučiti. 

Predlagani pilotni projekt bi zato zajemal pilotno študijo, ki bi imela te namene: 

a) izračunati potrebno povečanje nacionalnih minimalnih plač, da bi dosegli zbližanje v pariteti kupne 

moči, na osnovi obstoječih nacionalnih sistemov, 

b) v makroekonomskem modelu simulirati učinke na realizacijo, porabo, brezposelnost, povprečno plačo, 

zaposlenost na slabo plačanih delovnih mestih ter davčne prilive in odhodke vseh držav članic, 

c) oceniti učinek približevanja minimalnega dohodka na mobilnost znotraj EU.  

Pri študiji bi se upoštevalo specifično institucionalno znanje o sistemih minimalne plače v posameznih 

državah, pa tudi institucionalne podrobnosti davčnih sistemov posameznih držav. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

EU je postopoma spoznala, da rast ni rešitev za socialne probleme, in je začela preučevati sisteme 

minimalnega dohodka v državah članicah, da bi izboljšala socialno vključenost (glej študijo „The role of 

minimum income for social inclusion in the EU 2007–2010“ (2011)). V zadnjem času je opaziti 
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naklonjenost približevanju sistemov minimalnega dohodka, merjenih v pariteti kupne moči, s povečanjem 

minimalne plače v državah članicah z nizko ravnjo zaščite, ne le zaradi večje socialne kohezije, temveč tudi 

zato, da bi preprečili premočne dejavnike odbijanja in privlačevanja. Treba pa je oceniti makroekonomske 

posledice tega približevanja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 836 
=== S&D//7326 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 30 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ocena napotitev delavcev v letalskem sektorju 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

V tem pilotnem projektu bo preučeno, kako se v evropskem komercialnem zračnem prevozu razvija 

zunanje izvajanje prek pogodb o zakupu s posadko in brez nje in kako to vpliva na pravice, socialne in 

delovne pogoje ter varnost letalskega osebja. Cilj projekta je analiza poslovnega modela in izzivov za 

delavce, pa tudi opredelitev morebitnih ukrepov na ravni EU za zaščito pravic delavcev in za to, da modeli 

zakupa s posadko ali brez nje ne bodo negativno vplivali na notranji letalski trg ter povzročali socialnega 

dumpinga. 

Zakup s posadko je komercialna pogodba, po kateri ena letalska družba (zakupodajalec) drugi letalski 

družbi (zakupojemalcu) da na voljo letalo s celotno posadko, vzdrževanjem in zavarovanjem (ACMI). 

Letalski prevozniki so se prvotno k tej rešitvi zatekali v posebnih, nepričakovanih okoliščinah in/ali za 

kratka obdobja, na primer zaradi okvar letal, nenadnega velikega povpraševanja ali odločitev za nove 

destinacije na kratek rok. 

Ukrepi bi morali zajemati: 

Pregled razvoja zakupa s posadko ali brez nje od kratkoročne rešitve do bolj razširjene rabe v sektorju. 

Raziskave o naslednjih vprašanjih: 

– ali izvajalci zakupa s posadko ali brez nje v praksi spoštujejo zakonodajo EU o napotitvi delavcev, 

– ali izvajalci zakupa s posadko ali brez nje v praksi spoštujejo zakonodajo EU o agencijah za začasno 

delo, 

– ali izvajalci zakupa s posadko ali brez nje spoštujejo socialne pravice letalskega osebja, 

– kako se verige odgovornosti, kultura varnosti ter spoštovanje standardov o zdravju in varnosti pri delu 

pri običajnem delovanju razlikujejo od operacij zakupa s posadko ali brez nje. 

Raziskave in seminarje v sodelovanju s socialnimi partnerji v civilnem letalstvu o tem, kako je zakup s 

posadko vplival na letalsko osebje v odjemalskih družbah, in sicer vsaj glede naslednjega: 

– oviranje ali pritiski pri kolektivnih pogajanjih in pogodbah, 
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– delo kljub stavki, 

– nespoštovanje pravice do dela in delovnih standardov v tretjih državah. 

Sklepno konferenco z vsemi deležniki, tudi socialnimi partnerji v civilnem letalstvu, da bi predstavili 

predloge o naslednjem: 

– kako bi morali uporabljati socialno zakonodajo EU, na primer o napotitvi, delu prek agencije in socialni 

varnosti, pri zakupu s posadko ali brez nje, da bi preprečili socialni dumping, 

– kako bi moral zakup s posadko ali brez nje vplivati na kolektivna pogajanja, delo kljub stavki in 

uveljavljanju drugih temeljnih pravic, 

– zakonodajnih in/ali drugih konkretnih ukrepih, da bodo letalske posadke vedno deležne ustrezne 

obravnave v skladu z zadevno socialno zakonodajo, 

– kako bi lahko pristop na osnovi predpostavk ali privzeti pristop h klasifikaciji zelo mobilnih delavcev v 

letalstvu zagotovil pravno varnost, tako da uveljavljanje pravic od primera do primera ne bi bilo potrebno. 

Namen tega projekta je podpreti in dopolniti socialni program za letalstvo, s poudarkom na posebnih 

vidikih uporabe in izvrševanja delovne zakonodaje, predpisov o socialni varnosti in zakonodaje o napotitvi 

delavcev. 

Ugotovitve Komisije iz študije o zaposlitvenih in delovnih pogojih letalskih posadk na notranjem letalskem 

trgu EU iz leta 2019 kažejo, da je zakup s posadko eno od področjih, kjer je potrebna večja pozornost. Ker 

so za to področje značilne nepregledne prakse in ker je zakup s posadko zelo kompleksno vprašanje, so 

potrebne nadaljnje raziskave in analize. S konkretnimi ukrepi bi bilo treba preprečiti, da bi ta poslovni 

model postal še eden od načinov za nespoštovanje socialne zakonodaje in ustvarjanje socialnega 

dumpinga. 

Ta projekt se ne prekriva z delom Komisije. Prav nasprotno, prispeval naj bi k strategiji za letalstvo z 

delovnega in socialnega vidika ter pripravil teren za ukrepanje na zelo tehničnem področju, kjer so za to 

potrebni kakovostni podatki in raziskave. Trenutno se ne izvaja noben podoben projekt. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Vse pogostejša uporaba zakupa s posadko ali brez nje povzroča tveganje, da bo slednji postal skoraj stalnica 

pri nekaterih letalskih družbah, katerih osrednji cilj je zmanjšati stroške na račun socialnih in zaposlitvenih 

vidikov ter odgovornosti pri poslovanju. Letalske posadke so zaradi svojega zelo mobilnega značaja še 

posebej ranljive. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 279 
=== EMPL/5693 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 32 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 32 
1.1.PPPA 

    700 000 500 000 700 000 500 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj      700 000 500 000 700 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vloga sindikalnih predstavnikov za zdravje in varnost na delovnem mestu in 

inšpektoratov za delo v kontekstu prenovljenega strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Neodvisni sindikalni predstavniki za zdravje in varnost prispevajo k varnejšim evropskim delovnim 

mestom, saj preprečujejo poškodbe, izboljšujejo zdravje ter preoblikujejo kulturo varnosti in 

preprečevanja na delovnem mestu. Verjetnost hujših poškodb na delovnih mestih, kjer obstajajo 

sindikalni predstavniki za zdravje in varnost ter odbori za varnost, ne doseže niti 50 % verjetnosti na 

drugih delovnih mestih. Prispevek sindikatov je torej precejšen. Tudi inšpektorati za delo imajo odločilno 

vlogo, saj so osrednji organ za izvrševanje predpisov o zdravju in varnosti. Njihove pristojnosti in delovno 

področje se po državah članicah in sektorji razlikujejo in njihov popis bi bil zelo koristen za izpopolnitev 

prihodnjih zakonodajnih pobud. Obstajajo še drugi specializirani inšpekcijski organi, ki so pristojni za 

posamezne sektorje ali dejavnosti in prispevajo k izvrševanju predpisov o zdravju in varnosti (inšpekcije za 

rudarstvo, inšpekcije za jedrsko varnost, pomorske inšpekcije, tržni nadzor delovne opreme itd.), s 

popisom pa bi jih natančno identificirali in opredelili vrste stikov med njimi. 

Glede na to sta za varnost in zdravje delavcev po vsej Evropi ključna dva dejavnika: usposobljeni in 

učinkoviti sindikalni predstavniki za varnost ter delovni inšpektorati, ki imajo dovolj finančnih sredstev. 

Oboji so bistveni za zagotavljanje izvrševanja zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu. Ker bo sedanji 

strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu (2014–2020) naslednje leto potekel, bi bile lahko 

ugotovitve pilotnega projekta na tem področju neprecenljive za oblikovanje strategije, ki ga bo nasledila. 

Pilotni projekt bi obsegal: 

A) Usposabljanje sindikalnih predstavnikov 

1) Popis razmer v zvezi s sindikalnimi predstavniki in odbori za zdravje in varnost v državah članicah, ki 

bi zajel naslednja področja: 

– njihovo vlogo pri zastopanju zaposlenih v razpravah z delodajalci o zdravju, varnosti in dobrem počutju 

ter v razpravah z vladnimi organi za zdravje in varnost oziroma drugimi izvršilnimi organi; 

– čas, ki ga imajo na voljo za opravljanje nalog v vlogi predstavnikov za varnost; 

– njihovo vlogo pri odkrivanju tveganj; 

– njihovo vlogo pri preiskovanju pritožb, izvajanju inšpekcij na delovnem mestu in pregledovanju 

relevantnih dokumentov; 

– njihovo vlogo pri izdajanju opozoril o kršitvah; 

– njihovo vlogo v morebitnih uradnih odborih za varnost; 

– morebitno plačilo, ki ga prejemajo za opravljanje svojih nalog in usposabljanje; 

in 

2) Izvedljivost ukrepov EU, da se zagotovi udeležba predstavnikov za varnost v zgoraj omenjenih ukrepih. 

B) Inšpektorati za delo 

Pripraviti bi bilo treba popis inšpektoratov za delo, ki bi zajemal naslednja področja: 

– koliko različnih organov obstaja in do kakšne mere so usklajeni med seboj; 

– ali socialni partnerji sodelujejo pri vodenju operacij inšpektoratov za delo; 
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– katere človeške in finančne vire imajo na voljo posamezni inšpektorati za delo in ali so po mnenju 

socialnih partnerjev zadostni, od kod ti viri izvirajo in komu so inšpektorati odgovorni; 

– kako spreminjajoči se trgi dela in delo prihodnosti postavljajo pod vprašaj uveljavljene prakse 

inšpektoratov za delo. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Za varnost in zdravje delavcev po vsej Evropi sta ključna dva dejavnika: usposobljeni in učinkoviti 

sindikalni predstavniki za varnost ter delovni inšpektorati, ki imajo dovolj finančnih sredstev, da se zagotovi 

izvrševanje vse zakonodaje s tega področja. Ker bo sedanji strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu 

(2014–2020) naslednje leto potekel, bi bile lahko ugotovitve pilotnega projekta na tem področju 

neprecenljive za oblikovanje strategije, ki ga bo nasledila. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 276 
=== EMPL/5687 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 33 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 33 
1.1.PPPA 

    750 000 500 000 750 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      750 000 500 000 750 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Šole kot gonilo socialnega vključevanja romskih otrok 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ozadje: 

Več kot četrtino otrok v EU ogroža revščina ali socialna izključenost. Evropski parlament je leta 2015 

pozval k jamstvu za otroke, da bi imel prav vsak ogrožen otrok v Evropi naslednje možnosti: 

– brezplačno zdravstveno varstvo,  

– brezplačno šolanje,  

– brezplačno predšolsko vzgojo in varstvo, 

– dostojno prebivališče in 

– ustrezno prehrano. 

Evropski parlament je nato leta 2017 Evropsko komisijo pozval k izvedbi pripravljalnega ukrepa „Jamstvo 

za otroke – Vzpostavitev evropskega jamstva za otroke in finančna podpora zanj“. 

V proračunskih opombah Evropskega parlamenta k temu pripravljalnemu ukrepu je zapisano, da bi 
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moral imeti „vsak otrok v Evropi, ki mu grozi revščina (tudi begunci), brezplačno zdravstveno varstvo, 

brezplačno izobraževanje, brezplačno otroško varstvo, dostojno bivališče in ustrezno prehrano. Evropski 

in nacionalni akcijski načrti na teh petih področjih ukrepanja bodo občutno in dolgoročno izboljšali 

življenjske razmere in priložnosti milijonov otrok v Evropi“. 

Glede na to je Komisija ocenila, da je treba najprej razjasniti potencialni obseg jamstva za otroke, preučiti 

njegovo izvedljivost in analizirati pogoje za njegovo izvedbo. Pri tem se bo osredotočila na štiri skupine 

socialno ogroženih otrok: (i) otroke v prekarnih družinskih razmerah, (ii) otroke, ki prebivajo v 

ustanovah, (iii) otroke nedavnih migrantov in beguncev ter (iv) invalidne otroke in otroke s posebnimi 

potrebami. 

V ta namen je Komisija objavila javni razpis za študijo izvedljivosti, ki naj bi do konca leta 2019 

predstavila možnosti za izvedbo jamstva za otroke za izbrane štiri skupine. 

Žal to ni povsem sprejemljivo. Po eni strani so od zahteve Evropskega parlamenta minila že več kot štiri 

leta, po drugi strani pa je bila povsem zanemarjena kritična skupina ranljivih otrok, in sicer romskih 

otrok. 

Romi so ena največji etničnih manjšin v Evropi, z 12 milijoni pripadnikov pa so že več stoletij sestavni del 

evropske družbe. Kljub državnim, evropskim in mednarodnim prizadevanjem za boljšo zaščito njihovih 

temeljnih pravic in njihovo vključitev v družbo se mnogi Romi še vedno soočajo s hudo revščino in 

socialno izključenostjo, ovirami pri uveljavljanju temeljnih pravic in diskriminacijo. 

Zaradi teh težav niso deležni kakovostnega izobraževanja, kar omejuje njihove možnosti za zaposlitev in 

zaslužek, dostojno prebivališče in dobro zdravje, s tem pa tudi možnosti, da v celoti izkoristijo svoj 

potencial. 

Izključitev iz izobraževanja ima različne oblike: od zavrnitve vpisa romskih otrok pod pritiskom neromskih 

staršev do vpisa v posebne šole ali etnično ločene razrede. Na etnično segregacijo vplivajo različni 

dejavniki, od stanovanjskih razmer do predsodkov zoper Rome. 

V več državah članicah EU je večina otrok v posebnih šolah in šolskih programih, ločenih od rednega 

izobraževanja, Romov, čeprav nimajo očitnih učnih težav ali motenj. Raziskave kažejo, da je v povprečju 

deset odstotkov romskih otrok obiskovalo posebne šole ali razrede, namenjene v glavnem Romom, čeprav 

morda le za krajše obdobje. Segregacija v rednem izobraževanju je razširjena zlasti na Češkem, 

Madžarskem, Slovaškem in v Grčiji, kjer je od 33 % do 58 % romskih šolskih otrok obiskovalo razred, v 

katerem so bili vsi otroci ali večina od njih Romi. 

V drugih primerih se otroci ne morejo vpisati v šolo, ker nimajo dokumentov, ali pa šole preprosto ne 

morejo obiskovati, ker živijo predaleč. Po celotni Evropi je med romskimi otroki stopnja vpisa in 

obiskovanja pouka nižja, stopnja predčasne opustitve šolanja pa višja kot pri prebivalstvu nasploh. 

Posledica je, da je stopnja izobrazbe v romskih skupnostih nižja. Mednarodni strokovnjaki ocenjujejo, da 

je to povzročilo neko obliko medgeneracijske revščine. 

Številni otroci ne obiskujejo niti male, kaj šele osnovne šole. Raziskave kažejo, da se starši iz revnih regij, 

ki niso seznanjeni s predšolskim varstvom (jasli, vrtec) ali pa ga ne morejo izkoristiti, tudi manj zanimajo 

za šolski uspeh svojih otrok. Drugi tega varstva ne morejo izkoristiti, ker ga na njihovem območju ni, ker 

njihovi otroci nimajo dokumentov (Romi ali begunci) ali iz drugih razlogov (razdalja, jezik, diskriminacija 

itd.). 

V srednji in jugovzhodni Evropi osnovno šolo zaključi le 20 odstotkov romskih otrok, v primerjavi z 90 

odstotki ostalih otrok. Študija Evropske unije je pokazala, da samo 15 odstotkov romskih otrok zaključi 

srednjo ali poklicno šolo. 

Preizkušenih je bilo že več rešitev, vendar niso bile uspešne. Ranljivi in zapostavljeni romski otroci 

odrastejo v ranljive in revne odrasle, ki ostanejo ujeti v začaranem krogu. 

Potreben je nov pristop, ki bo združeval zamisli z različnih področij, osredotočen pa bo na šolanje. Izvesti 

je treba tudi analizo življenjskega cikla, ki bo spremljala otroke od rane mladosti, ter ponuditi preventivne 
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in popravne rešitve, pri katerih bodo sodelovali vsi deležniki in ki bodo imele en končni cilj: zagotoviti, da 

bodo lahko otroci prej ali slej udeleženi v izobraževanju, naj bo osnovno, poklicno ali strokovno, in da se 

bodo tako občutno izboljšale njihove možnosti za vključenost in plačano zaposlitev. 

Predlagani pilotni projekt: 

Namen pilotnega projekta je, da šole spremeni v gonilo socialnega vključevanja romskih otrok. Oblikovan 

bo sveženj rešitev, ki bo zajemal politike na več področjih, nato pa bo uporabljen v treh ciljnih evropskih 

regijah, kar bo tlakovalo pot za pripravljalni ukrep, stalno vrstico v proračunu EU in nazadnje 

ustanovitev evropskega subjekta (agencije ali instrumenta) za spodbujanje vključevanja ranljivih otrok. 

Ciljne skupine projekta bodo otroci, zlasti iz regij NUTS 2 z velikim številom romskih otrok in velikim 

tveganjem revščine, kot jih je opredelil Eurostat (npr. severozahodna Bolgarija, severovzhodna Romunija, 

severni del Velike madžarske nižine, Vzhodna Makedonija in Trakija). 

Glavni cilj projekta je povezati stare in inovativne rešitve v sklopu regionalnih, državnih in evropskih 

politik za socialno vključenost romskih otrok in oblikovati enoten pristop, določiti realistične rezultate in 

tlakovati pot ustanovitvi nadzornega organa. 

Koraki projekta bodo: 

1. Oblikovan bo sveženj rešitev za romske otroke, namenjen povezovanju politik in ustvarjanju orodij, ki 

bodo v povezavi z mikrofinanciranjem določene šole preoblikovala v točke za preprečevanje izključenosti 

ranljivih otrok. Ta sveženj bo lahko na primer vseboval rešitve za bolj množičen vpis v predšolsko varstvo 

(jasli, vrtci), zmanjšanje stopnje predčasne opustitve šolanja v začetnih in vmesnih letih, lažji prehod na 

poklicne/strokovne šole in predlog politike „brez zapostavljenih otrok“, tako da bodo lahko otroci, ki so 

bili prisiljeni opustiti šolanje, s pomočjo nadomestili snov enega ali več šolskih let in se bodo lahko vpisali 

v nadaljnje izobraževanje ali poklicno usposabljanje. 

2. Sveženj rešitev se bo poskusno izvajal v 5 šolah v 5 najrevnejših regijah v EU. Izvajalski organ bo na 

osnovi svežnja rešitev vključil lokalne nevladne organizacije in organe ter šolam pomagal, da bodo postale 

žariščne točke za socialno vključevanje v lokalnih skupnostih: 

- šole bodo postale komunikacijska in informacijska središča; 

- šolski prostori bodo uporabljeni za družabne stike z zainteresiranimi lokalnimi nevladnimi 

organizacijami in organi, da se zbudi zanimanje romskih družin na tveganem območju in ustvari 

pozitivna asociacija, tako da se šole postavi v središče mreže socialnih storitev (izobraževanje, stanovanja, 

zdravstvo, zaposlitev); 

- ustvarjene bodo predšolske in šolske možnosti za romske otroke v regijah, kjer zdaj ne obstajajo; 

- pomoč romskih družinam s finančnimi ali drugimi težavami pri pridobivanju potrebnih dokumentov za 

vpis otrok v šolo in delo z lokalnimi organi, da se ustvarijo začasne rešitve za šolanje otrok; 

- možnosti za romske otroke, ki so opustili šolanje, da se vrnejo v šolo, nadomestijo zamujeni čas ali se 

pod manj strogimi pogoji vpišejo v poklicne ali strokovne šole; 

- zmanjšanje stopnje prezgodnjega opuščanja šolanja z ohranjanjem šole v središču skupnosti. 

Glavni cilj projekta je pripravljalni ukrep v večjem obsegu, ki bo vodil k ustanovitvi organa EU za 

zmanjšanje socialne izključenosti romskih otrok, saj ta ranljiva skupina presenetljivo ni bila vključena v 

pripravljalni ukrep Evropske komisije. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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Obrazložitev: 

Na lokalni in evropski ravni se v posameznih in neusklajenih projektih porablja veliko denarja za boj proti 

socialni izključenosti romskih otrok. Kljub temu stopnja vpisa v šolo pri manjšinah, kot so Romi, že leta 

ostaja izjemno nizka, stopnja predčasne opustitve šolanja pa visoka. Nesprejemljivo je, da romski otroci niso 

bili vključeni v pripravljalni ukrep jamstva za otroke, ki ga je na poziv Evropskega parlamenta začela 

Evropska komisija. Nemudoma je treba poiskati rešitev, zato se predlaga ta pilotni projekt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 277 
=== EMPL/5689 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 04 03 77 35 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 03 77 35 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Evropska mreža starejših 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta pilotni projekt bo namenjen vzpostavitvi evropske mreže nacionalnih predstavnikov starejših 

državljanov, da se olajšajo izmenjave med njimi in da bodo bolje zastopani na ravni EU. Podprta bo 

ustanovitev sekretariata in organizacija letne konference, če bo le mogoče, v plenarni dvorani Evropskega 

parlamenta. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

EU zagotavlja precejšnjo podporo organizacijam in predstavnikom mladih, da bi imeli večjo moč, vplivali 

na svojo prihodnost in se povezali z izvoljenimi predstavniki. Tudi starejši Evropejci si zaslužijo pomoč EU 

v ta namen. Pobude, kot sta Model European Parliament in European Youth Parliament, simulaciji dela 

Evropskega parlamenta, namenjeni ozaveščanju študentov o evropskem državljanstvu, so potrebne tudi za 

starejše, da bodo lahko polno sodelovali v političnem in družbenem življenju. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 492 
=== VERT/7608 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 09 03 01 — Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi 
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izdelki visoke kakovosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Rezerva         

Skupaj  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 300 000 000 200 000 000 612 162 041 446 618 066 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 767 
=== S&D//7252 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 09 03 01 — Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi 

izdelki visoke kakovosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Rezerva         

Skupaj  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 177 189 123 88 594 561 489 351 164 335 212 627 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 880 
=== EPP//7009 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 09 03 01 — Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi 

izdelki visoke kakovosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Rezerva         

Skupaj  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 15 000 000 2 500 000 327 162 041 249 118 066 

Obrazložitev: 
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To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu prehranskega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 380 
=== AGRI/6043 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 09 03 01 — Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi 

izdelki visoke kakovosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Rezerva         

Skupaj  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). Zelo pomembno je, da bodo v programu Obzorje 2020 ostali na voljo 

zadostni zneski za raziskovalne projekte, povezane z varno in kakovostno hrano. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 75 
=== ITRE/5043 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 09 03 01 — Zagotavljanje zanesljive in zadostne preskrbe z varno hrano in drugimi biološkimi 

izdelki visoke kakovosti  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 09 03 01 
1.1.31 

322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Rezerva         

Skupaj  322 162 041 246 618 066 312 162 041 246 618 066 10 000 000  322 162 041 246 618 066 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 697 
=== R-E//7432 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 01 04 01 — Odhodki za podporo Instrumentu za povezovanje Evrope – Promet 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 01 04 01 
1.1.82 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Rezerva         

Skupaj  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 2 500 000 2 500 000 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Predlagana sredstva morajo kriti ukrepe tehnične pomoči za pripravo, presojo, potrditev, nadaljnje 

spremljanje, kontrolo, revizijo in oceno večletnih programov in/ali posameznih dejavnosti in projektov, ki 

se izvajajo v sklopuTe odobritve so namenjene kritju dejavnosti za podporo programa, opredeljenih v točki 7 

člena 2 in točki (b) člena 5(2) Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in 

razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129), in so neposredno 

povezane s spremljevalnimi ukrepi, potrebnimi za izvajanje programa Instrumenta za povezovanje Evrope in 

smernic na področju vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Obsegajo odhodke za študije, sestanke 

strokovnjakov, informiranje in objave, programsko opremo in podatkovne baze v podporo ukrepom, ki so 

neposredno povezani z doseganjem cilja Instrumenta za povezovanje Evrope. Te dejavnosti lahko 

vključujejo pogodbe za tehnično pomoč, študije, kratkoročno in srednjeročno strokovno pomoč, sestanke, 

izmenjavo izkušenj, mreženje, usposabljanje in publikacije, neposredno povezane z doseganjem cilja 

programa, ter druge podporne ukrepe, ki se izvajajo na ravni osrednjih služb Komisije ali delegacij v 

državah upravičenkah. Ukrepi lahko obenem zajemajo odhodke za tehnično in administrativno pomoč, 

med katero ne sodijo naloge javnih organov, ki jih Komisija da v zunanje izvajanje po začasnih pogodbah 

za opravljanje storitev v korist držav upravičenk in Komisije. 

Obrazložitev: 

Izkušnje so pokazale, da so lahko države v predpristopnem procesu po zaslugi stalne evropske tehnične 

pomoči začele izvajati pomembne infrastrukturne projekte. Enako raven pomoči bi bilo treba zagotoviti tudi 

državam članicam EU. V skladu s točko (a) člena 5(1) Uredbe (EU) št. 1316/2013 bi bilo treba iz 

kohezijskega sklada prenesti 11.305.500.000 EUR v tekočih cenah ter ga nameniti infrastrukturnim 

projektom in porabiti v skladu z navedeno uredbo izključno v državah članicah, ki so upravičene do 

financiranja iz kohezijskega sklada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 493 
=== VERT/7610 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 01 — Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, 

vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 1 200 000 000 800 000 000 2 873 979 805 1 780 000 000 
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Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 13 
=== TRAN/5509 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 01 — Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, 

vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Rezerva         

Skupaj  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 570 669 693 22 702 000 2 244 649 498 1 002 702 000 

Obrazložitev: 

Ta proračunska postavka je bistvenega pomena za prehod na železnico in jo je glede na izzive treba okrepiti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 788 
=== S&D//7273 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 01 — Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, 

vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Rezerva         

Skupaj  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 173 297 981 86 648 990 1 847 277 786 1 066 648 990 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 889 
=== EPP//7018 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 01 — Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, 

vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 01 
1.1.82 

1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 732 979 805 980 000 000 1 673 979 805 980 000 000 129 000 000 35 000 000 1 802 979 805 1 015 000 000 

Obrazložitev: 

Prometni program instrumenta za povezovanje Evrope je osrednja prednostna naloga Unije, ki ji je treba 

nameniti več sredstev, da se zagotovi gladek prehod na novi večletni finančni okvir. Ta program z odhodki, 

ki so trenutno ponderirani po stopnji 40 %, precej prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Morebitna 

dodatna proračunska sredstva bodo v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in bodo še dodatno prispevala k 

uresničevanju tega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 494 
=== VERT/7611 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 02 — Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Rezerva         

Skupaj  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 300 000 000 200 000 000 583 547 370 295 000 000 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 24 
=== TRAN/5537 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 02 — Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 02 1.1.82 333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 150 000 000 100 000 000 433 547 370 195 000 000 

Obrazložitev: 

Z zagotavljanjem trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov in omogočanjem razogljičenja vseh načinov 

prevoza se bosta podprla prehod na inovativne nizkoogljične in energetsko učinkovite prometne tehnologije 

ter vzpostavitev celovitega omrežja za alternativna goriva za promet. Velike naložbe v ta sektor bodo 

prispevale h kakovosti življenja evropskih državljanov in Uniji omogočile, da uresniči svoje cilje 

trajnostnega razvoja, zlasti kar zadeva zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje energetske 

učinkovitosti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 890 
=== EPP//7019 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 02 — Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Rezerva         

Skupaj  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 65 000 000 7 500 000 348 547 370 102 500 000 

Obrazložitev: 

Prometni program instrumenta za povezovanje Evrope je osrednja prednostna naloga Unije, ki ji je treba 

nameniti več sredstev, da se zagotovi gladek prehod na novi večletni finančni okvir. Ta program z odhodki, 

ki so trenutno ponderirani po stopnji 40 %, precej prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Morebitna 

dodatna proračunska sredstva bodo v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in bodo še dodatno prispevala k 

uresničevanju tega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 789 
=== S&D//7274 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 02 — Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 02 
1.1.82 

333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Rezerva         

Skupaj  333 547 370 95 000 000 283 547 370 95 000 000 33 354 737 16 677 369 316 902 107 111 677 369 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 



 

 68 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 495 
=== VERT/7612 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 03 — Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter 

spodbujanje interoperabilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Rezerva         

Skupaj  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 450 000 000 300 000 000 847 547 618 652 469 092 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 14 
=== TRAN/5511 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 03 — Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter 

spodbujanje interoperabilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Rezerva         

Skupaj  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 92 404 985 31 518 908 489 952 603 383 988 000 

Obrazložitev: 

Interoperabilnost je ključnega pomena za preusmeritev večjega obsega prometa na trajnostne načine 

prevoza. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 891 
=== EPP//7020 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 03 — Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter 

spodbujanje interoperabilnosti 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Rezerva         

Skupaj  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 75 000 000 27 500 000 472 547 618 379 969 092 

Obrazložitev: 

Prometni program instrumenta za povezovanje Evrope je osrednja prednostna naloga Unije, ki ji je treba 

nameniti več sredstev, da se zagotovi gladek prehod na novi večletni finančni okvir. Ta program z odhodki, 

ki so trenutno ponderirani po stopnji 40 %, precej prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Morebitna 

dodatna proračunska sredstva bodo v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in bodo še dodatno prispevala k 

uresničevanju tega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 790 
=== S&D//7275 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 01 03 — Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter 

spodbujanje interoperabilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 01 03 
1.1.82 

457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Rezerva         

Skupaj  457 547 618 372 469 092 397 547 618 352 469 092 45 754 762 22 877 381 443 302 380 375 346 473 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1032 
=== GUE//8167 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 06 02 02 — Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 02 
1.1.DAG 

37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  37 954 000 37 954 000 37 954 000 37 954 000 -37 954 000 -37 954 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu 

Opombe: 
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Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za osebje in upravnih odhodkov 

Agencije (naslova 1 in 2) ter odhodkov za poslovanje v zvezi z delovnim programom (naslov 3). 

Črtati naslednje besedilo: 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki za poslovanje 

in upravnimi odhodki. 

Kadrovski načrt Agencije je prikazan v prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Odobritvam iz tega člena je treba dodati prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem 

gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 in Protokolom 32. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki 

se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 

21(2) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in njihovega izvrševanja v skladu s 

Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del 

splošnega proračuna Unije. 

Povrnjeni zneski v skladu s členom 17 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 

o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe 

(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1) so namenski 

prejemki (točka (b) člena 21(3) finančne uredbe), ki se vnesejo v postavko 6 6 0 0 splošnega izkaza 

prihodkov.  

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 37 954 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je odgovorna za certificiranje zrakoplovov in pilotov na 

ravni EU, za kar bi morali biti pristojni letalski organi posameznih držav članic. To je eden od instrumentov 

za uvedbo enotnega evropskega neba, ki prispeva k privatizaciji in deregulaciji nacionalnih letalskih storitev 

ter nasprotuje strateški suverenosti narodov. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1034 
=== GUE//8170 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 02 03 01 — Evropska agencija za pomorsko varnost  

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 03 01 
1.1.DAG 

47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  47 305 406 49 542 497 47 305 406 49 542 497 -47 305 406 -49 542 497 p.m. p.m. 

Postavka: 

Evropska agencija za pomorsko varnost  

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za osebje in upravnih odhodkov 

Agencije (naslova 1 in 2) ter odhodkov za poslovanje v zvezi z delovnim programom (naslov 3), razen 

ukrepov proti onesnaževanju (glej postavko 06 02 03 02). 
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Črtati naslednje besedilo: 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki za poslovanje 

in upravnimi odhodki. 

Odobritvam iz te postavke je treba dodati prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem 

gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 in Protokolom 32. Ti zneski izhajajo iz prispevkov držav Efte, ki 

se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 

21(2) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in njihovega izvrševanja v skladu s 

Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del 

splošnega proračuna Unije. 

Povrnjeni zneski v skladu s členom 17 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 

o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe 

(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1) so namenski 

prejemki (točka (b) člena 21(3) finančne uredbe), ki se vnesejo v postavko 6 6 0 0 splošnega izkaza 

prihodkov.  

Kadrovski načrt Agencije je prikazan v prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 vključno z ukrepi proti onesnaževanju, znaša skupaj 79 434 610 EUR. Znesek 

v višini 6 029 204 EUR, ki izhaja iz izterjave presežka, se doda znesku 73 405 406 EUR, knjiženemu v 

proračunu. 

Obrazložitev: 

Pristojnosti te agencije se prekrivajo z dejavnostmi državnih organov, ki upravljajo morska območja in 

izključne ekonomske cone držav članic. To posega v suverenost držav članic in zmanjšuje zmogljivosti 

državnih organov, s tem pa se dejansko omejuje njihov manevrski prostor. S financiranjem dejavnosti obalne 

straže bo njeno delovanje še bolj agresivno in bo še bolj posegalo v suverenost držav članic. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1033 
=== GUE//8169 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 06 02 04 — Agencija Evropske unije za železnice 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 04 
1.1.DAG 

27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  27 440 121 27 440 121 26 990 121 26 990 121 -26 990 121 -26 990 121 p.m. p.m. 

Postavka: 

Agencija Evropske unije za železnice 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za osebje in upravnih odhodkov 

Agencije (naslova 1 in 2) ter odhodkov za poslovanje v zvezi z delovnim programom (naslov 3). 

Črtati naslednje besedilo: 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki za poslovanje 
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in upravnimi odhodki. 

Odobritvam iz tega člena je treba dodati prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem 

gospodarskem prostoru ter zlasti členom 82 in Protokolom 32 Sporazuma. Ti zneski izhajajo iz prispevkov 

držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s točkami (b), (e) 

in (f) člena 21(2) finančne uredbe; so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in izvrševanje v skladu s 

Prilogo „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, ki je sestavni del 

splošnega proračuna Unije. 

Povrnjeni zneski v skladu s členom 17 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 

o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe 

(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1) so namenski 

prejemki (točka (b) člena 21(3) finančne uredbe), ki se vnesejo v postavko 6 6 0 0 splošnega izkaza 

prihodkov.  

Kadrovski načrt Agencije je prikazan v prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 27 110 000 EUR. Znesek v višini 119 879 EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 26 990 121EUR, knjiženemu v proračunu. 

Obrazložitev: 

Ta agencija izhaja iz zornega kota liberalizacije in odprave ovir za konkurenco, njen cilj pa je vzpostaviti 

enoten železniški trg, ki bo povsem centraliziran in dereguliran, ne da bi upoštevala strateške možnosti za 

razvoj držav članic, kar bo imelo posledice za dostop prebivalstva do storitev ter za družbeni in gospodarski 

razvoj in teritorialno kohezijo držav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 15 
=== TRAN/5526 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 25 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 25 
1.1.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezerva         

Skupaj      200 000 100 000 200 000 100 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Študija o brezplačnem javnem potniškem prometu – učinki in uporabnost koncepta 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Več kot 50 mest v EU ima brezplačen javni potniški promet, zaradi česar se je povečalo število potnikov, 

število osebnih vozil v prometu se je močno zmanjšalo, nekatere naložbe v nove ceste pa niso več potrebne. 

V tem pilotnem projektu bo izvedena študija o učinkih brezplačnega javnega prevoza, na primer kar 

zadeva število potnikov, trajanje potovanj, število prometnih nesreč in žrtev ter učinke na podnebne 

spremembe. Po drugi strani mora študija prispevati k oblikovanju akcijskega načrta s strategijami, ki so 

jih uporabila posamezna mesta, da bo mogoče ta koncept prenesti še drugam. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Ker smo odvisni od nafte in ker bi morala naša mesta 

omogočati večjo mobilnost in biti bolj odporna na podnebne spremembe, je treba preiti na bolj trajnosten 

prevoz, 

temelječ na javnem potniškem prometu. Vse večje število svetovnih mest, ki ponujajo brezplačen javni 

prevoz, 

je dokaz pozitivnih učinkov tega ukrepa na mestno mobilnost, boj proti 

podnebnim spremembam in svetovno trajnostnost. 

Izvesti je treba študijo o učinkih brezplačnih javnih prevoznih sredstev in o možnosti uporabe 

v drugih okoljih. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 490 
=== VERT/7606 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 03 01 — Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in brez pomanjkljivosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Rezerva         

Skupaj  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 100 000 000 70 000 000 182 293 876 142 392 254 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 768 
=== S&D//7253 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 03 01 — Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in brez pomanjkljivosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Rezerva         

Skupaj  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 45 261 632 22 630 816 127 555 508 95 023 070 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 884 
=== EPP//7013 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 03 01 — Doseganje evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in brez pomanjkljivosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 03 01 
1.1.31 

82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Rezerva         

Skupaj  82 293 876 72 392 254 82 293 876 72 392 254 10 000 000 5 000 000 92 293 876 77 392 254 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu prometnega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 886 
=== EPP//7015 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 31 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Rezerva         

Skupaj  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 13 500 000 1 500 000 16 840 354 3 768 071 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje SESAR je združevalo in usklajevalo vse 

dejavnosti raziskav in razvoja na področju upravljanja zračnega prometa z velikim okoljskim vplivom v 

sklopu prometnega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). Zato je treba njegov 

proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje dejavnosti na tem področju še razširilo. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 769 
=== S&D//7254 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 31 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Rezerva         

Skupaj  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 8 987 195 4 493 597 12 327 549 6 761 668 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1036 
=== GUE//8173 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 31 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 31 
1.1.31 

16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  16 340 354 3 268 071 3 340 354 2 268 071 -3 340 354 -2 268 071 p.m. p.m. 

Postavka: 

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) – 

Odhodki za podporo 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 

evropskega neba (SESAR) bo prispevalo k izvajanju programa Obzorje 2020, zlasti k spoprijemanju z 

družbenim izzivom „razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, 

varen in brez pomanjkljivosti“. Njegov cilj bo modernizacija evropskega sistema upravljanja zračnega 

prometa z združevanjem in usklajevanjem vseh ustreznih raziskovalnih in inovativnih dejavnosti na 

področju upravljanja zračnega prometa v Uniji v okviru delovnega programa SESAR 2020 ter v skladu z 

evropskim osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa.  

Obrazložitev: 

Cilj enotnega evropskega neba je privatizacija, liberalizacija, koncentracija in deregulacija sektorja, kar bo 
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ogrozilo javne politike državnih uprav, ki si prizadevajo za družbeni in gospodarski razvoj ter socialno in 

teritorialno kohezijo v skladu s strategijami držav članic. Ta proračunska vrstica in podpora enotnemu 

evropskemu nebu bosta privedli do poslabšanja kakovosti storitev, večjega izkoriščanja in prekarnosti 

delavcev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1035 
=== GUE//8172 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 32 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR2) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 -104 455 700 -106 611 934 p.m. p.m. 

Postavka: 

Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR2) 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega 

evropskega neba (SESAR2) bo prispevalo k izvajanju programa Obzorje 2020, zlasti k spoprijemanju z 

družbenim izzivom „razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, 

varen in brez pomanjkljivosti“. Njegov cilj bo modernizacija evropskega sistema upravljanja zračnega 

prometa z združevanjem in usklajevanjem vseh ustreznih raziskovalnih in inovativnih dejavnosti na 

področju upravljanja zračnega prometa v Uniji v okviru delovnega programa SESAR 2020 ter v skladu z 

evropskim osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa. 

Obrazložitev: 

Enotno evropsko nebo bo povzročilo še večjo liberalizacijo prometnega sektorja in sektorja zračne 

navigacije, kar bo privedlo do koncentracije kapitala. Ta liberalizacija spodkopava pravice delavcev, 

povečuje splošno prekarnost v odnosih med delodajalci in delojemalci ter zmanjšuje kakovost storitev in 

celo varnost delovanja in vzdrževanja. Enotno evropsko nebo torej omejuje možnosti držav članic, da same 

oblikujejo strategije za svoj družbeni, gospodarski in teritorialni razvoj, kar ima posledice tudi za kohezijo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 770 
=== S&D//7255 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 32 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR2) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Rezerva         

Skupaj  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 57 450 635 28 725 318 161 906 335 135 337 252 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 885 
=== EPP//7014 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 32 — Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega 

neba (SESAR2) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 32 
1.1.31 

104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Rezerva         

Skupaj  104 455 700 106 611 934 104 455 700 106 611 934 4 000 000 2 000 000 108 455 700 108 611 934 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje SESAR je združevalo in usklajevalo vse 

dejavnosti raziskav in razvoja na področju upravljanja zračnega prometa z velikim okoljskim vplivom v 

sklopu prometnega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). Zato je treba njegov 

proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje dejavnosti na tem področju še razširilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 888 
=== EPP//7017 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 33 — Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) – Odhodki za podporo  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Rezerva         

Skupaj  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 3 800 000 300 000 5 494 004 1 331 451 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje Shift2Rail je železniškemu sektorju pomagalo 

pridobiti vpliven tržni položaj, kar bo prispevalo k bolj konkurenčnemu in z viri učinkovitemu evropskemu 

prometnemu sistemu. Zato je treba njegov proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje dejavnosti na 

tem področju še razširilo. 



 

 78 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 771 
=== S&D//7256 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 33 — Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) – Odhodki za podporo  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 33 
1.1.31 

5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Rezerva         

Skupaj  5 194 004 1 031 451 1 694 004 1 031 451 2 856 702 1 428 351 4 550 706 2 459 802 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 772 
=== S&D//7257 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 34 — Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Rezerva         

Skupaj  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 41 108 693 20 554 346 115 851 771 93 754 031 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 524 
=== VERT/7686 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 34 — Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 

Rezerva         

Skupaj  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 21 756 922 4 582 793 96 500 000 77 782 478 
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Obrazložitev: 

Ker je Shift2rail prva evropska pobuda za osredotočene raziskave in inovacije ter tržno usmerjene rešitve v 

železniškem prometu s pospešenim vključevanjem novih in naprednih tehnologij v inovativne železniške 

proizvode, je pomembno povečati to proračunsko vrstico.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 887 
=== EPP//7016 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 06 03 07 34 — Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 03 07 34 
1.1.31 

74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Rezerva         

Skupaj  74 743 078 73 199 685 74 743 078 73 199 685 4 000 000 2 000 000 78 743 078 75 199 685 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje Shift2Rail je železniškemu sektorju pomagalo 

pridobiti vpliven tržni položaj, kar bo prispevalo k bolj konkurenčnemu in z viri učinkovitemu evropskemu 

prometnemu sistemu. Zato je treba njegov proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje dejavnosti na 

tem področju še razširilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1009 
=== GUE//8143 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 11 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − program Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Postavka: 

Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe − program 

Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in 

inovacijske programe − program Euratom, za zasedbo delovnih mest po odobrenih kadrovskih načrtih v 

okviru posrednih ukrepov iz jedrskih programov, vključno z osebjem v delegacijah Unije. 
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Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih kandidatk Zahodnega Balkana za 

udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v 

skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 11 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − program Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 11 
1.1.32 

9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  9 571 680 9 571 680 9 571 680 9 571 680 -9 571 680 -9 571 680 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1010 
=== GUE//8144 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 12 — Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe – program 

Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 08 01 05 12 —Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe – program 

Euratom 
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Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za zunanje sodelavce, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − program Euratom, v obliki posrednih ukrepov iz jedrskih programov, vključno z zunanjim 

osebjem v delegacijah Unije. 

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih kandidatk Zahodnega Balkana za 

udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v 

skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 12 — Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe – program 

Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 12 
1.1.32 

971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  971 040 971 040 971 040 971 040 -971 040 -971 040 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1011 
=== GUE//8145 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 13 — Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe – program 

Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe – program Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju drugih upravnih odhodkov za celotno upravljanje raziskovalnih in 

inovacijskih programov – program Euratom, v obliki posrednih ukrepov iz jedrskih programov, vključno z 

drugimi upravnimi odhodki za osebje v delegacijah Unije. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, informiranje in 

publikacije, ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev programa ali ukrepov iz te postavke, vključno z 

vsemi drugimi odhodki za tehnično in administrativno pomoč, ki ne vključuje nalog javnih organov, ki jih 

Komisija da v zunanje izvajanje po začasnih pogodbah za opravljanje storitev. 

Namenjene so tudi kritju odhodkov za tehnično in upravno pomoč v zvezi z ugotavljanjem, pripravo, 

vodenjem, spremljanjem, revidiranjem in nadziranjem programa ali projektov, kot so konference, delavnice, 

seminarji, razvoj in vzdrževanje sistemov informacijske tehnologije, službena potovanja, usposabljanje in 

reprezentančni stroški. 

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, če je primerno, potencialnih kandidatk Zahodnega Balkana za 

udeležbo v programih Unije v postavki 6 0 3 1 izkaza prihodkov lahko omogočijo dodatne odobritve v 

skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 01 05 13 — Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe – program 

Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 01 05 13 
1.1.32 

3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  3 468 000 3 468 000 3 468 000 3 468 000 -3 468 000 -3 468 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 
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proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 83 
=== ITRE/5053 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 01 01 — Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 01 01 
1.1.31 

2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Rezerva         

Skupaj  2 169 970 133 1 978 553 728 2 051 470 133 1 965 553 728 168 500 000 46 000 000 2 219 970 133 2 011 553 728 

Obrazložitev: 

Odlična znanost je bistvena za ohranjanje konkurenčnosti Evrope. Novi raziskovalni projekti se bodo 

financirali iz dodatnih sredstev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 717 
=== S&D//7200 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 01 03 — Krepitev evropskih raziskovalnih infrastruktur, vključno z e-infrastrukturami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 01 03 
1.1.31 

247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Rezerva         

Skupaj  247 270 417 198 815 486 235 770 417 198 815 486 26 900 000  262 670 417 198 815 486 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1006 
=== GUE//8133 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 08 02 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 01 04 1.1.OTH     45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj      45 000 000 25 000 000 45 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Evropski raziskovalni sklad za najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja so zlasti z geografskega vidika še posebej 

izolirana od celinske Evrope in se morajo zato spoprijemati s specifičnimi naravnimi, gospodarskimi in 

družbenimi izzivi. Zaradi njihovega posebnega položaja, ki je priznan v členu 349 PDEU, bi morala EU 

ustanoviti raziskovalni sklad za najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja, namenjen 

spodbujanju raziskav na področjih, ki so bistvena za ta ozemlja, kot so modro gospodarstvo, varstvo 

okolja, vulkanologija, astronomija, obnovljivi viri energije in biotska raznovrstnost; Zagotovitev dostopa 

za najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja do raziskovalnih programov, ki so posebej 

prilagojeni njihovim potrebam, je utemeljena s težavami, s katerimi se ta območja sicer srečujejo pri 

dostopanju do horizontalnih programov EU, kot je denimo Obzorje 2020. 

Obrazložitev: 

S to novo vrstico se oblikuje nov raziskovalni sklad za najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in 

ozemlja, da bi se spodbujala odličnost na področjih, ki so zanje posebej pomembna, to pa bo prineslo koristi 

vsej Evropi in ne samo tem regijam. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 718 
=== S&D//7201 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 02 01 — Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, 

biotehnologiji in napredni proizvodnji in predelavi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Rezerva         

Skupaj  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 109 600 000  645 900 594 510 793 206 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 48 
=== ITRE/5014 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postavka 08 02 02 01 — Vodilni položaj pri nanotehnologijah, naprednih materialih, laserski tehnologiji, 

biotehnologiji in napredni proizvodnji in predelavi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 02 01 
1.1.31 

596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Rezerva         

Skupaj  596 300 594 518 793 206 536 300 594 510 793 206 60 000 000 8 000 000 596 300 594 518 793 206 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 957 
=== GUE//8007 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Rezerva         

Skupaj  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000 1 000 000 61 696 783 32 186 450 

Obrazložitev: 

V trenutnih gospodarskih razmerah lahko pomoč mikro-, malim in srednjim podjetjem odloča o preživetju 

tega sektorja, ki je ključnega pomena za gospodarstva držav članic. Zato je pomembno okrepiti podporne 

mehanizme za mala in srednja podjetja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 719 
=== S&D//7202 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 02 03 — Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 02 03 
1.1.31 

58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Rezerva         

Skupaj  58 696 783 31 186 450 46 196 783 31 186 450 15 500 000  61 696 783 31 186 450 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 917 
=== EPP//7047 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Rezerva         

Skupaj  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 71 000 000 32 500 000 713 685 745 630 167 007 

Obrazložitev: 

Boj proti raku bi morala biti absolutna prednostna naloga Unije, raziskave raka pa pomemben steber v tem 

procesu. Predlagano povečanje v tej proračunski vrstici Obzorja 2020 je treba zato nameniti raziskavam 

raka. Te raziskave je treba brez odlašanja pospešiti, tudi glede na obsežnejše naložbe, predvidene za 

naslednji večletni finančni okvir. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 720 
=== S&D//7203 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Rezerva         

Skupaj  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 55 900 000  698 585 745 597 667 007 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 333 
=== ENVI/5442 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 16 000 000 10 000 000 658 685 745 607 667 007 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Cilj teh dejavnosti je zdravje in dobro počutje skozi .......... položaj žensk v uradnem in neuradnem sektorju 

oskrbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Boj proti raku in dodelitev več sredstev za to sta bistvenega pomena za naše državljane. 

Obrazložitev: 

Četrtina vseh smrti v državah članicah je posledica raka. Zato je treba nujno povečati sredstva za 

preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 958 
=== GUE//8008 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Rezerva         

Skupaj  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 8 000 000 1 000 000 650 685 745 598 667 007 

Obrazložitev: 

Potrebnih je več sredstev za zagotovitev kakovostnega zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem 

obdobju. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 51 
=== ITRE/5017 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 01 
1.1.31 

648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Rezerva         

Skupaj  648 685 745 597 667 007 642 685 745 597 667 007 6 000 000  648 685 745 597 667 007 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 491 
=== VERT/7607 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 250 000 000 150 000 000 510 528 659 346 048 586 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 773 
=== S&D//7258 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 158 800 762 79 400 381 419 329 421 275 448 967 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 721 
=== S&D//7204 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 46 400 000  306 928 659 196 048 586 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 879 
=== EPP//7008 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 36 200 000 4 000 000 296 728 659 200 048 586 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu prehranskega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 959 
=== GUE//8009 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 30 200 000 1 000 000 290 728 659 197 048 586 
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Obrazložitev: 

Potrebnih je več sredstev za zagotovitev zadostne oskrbe z varno, zdravo in kakovostno hrano ter drugimi 

proizvodi na biološki osnovi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 52 
=== ITRE/5018 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 02 — Zagotavljanje zadostne oskrbe z varno in zdravo hrano visoke kakovosti ter z 

drugimi biološkimi izdelki 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 02 
1.1.31 

288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Rezerva         

Skupaj  288 728 659 196 048 586 260 528 659 196 048 586 28 200 000  288 728 659 196 048 586 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 704 
=== R-E//7439 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 03 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Rezerva         

Skupaj  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 1 361 946 625 680 973 312 1 740 670 000 1 052 877 829 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Vsi prihodki in vračila iz finančnih instrumentov, .......... odobritve v skladu s členom 21(5) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 
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EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 485 
=== VERT/7601 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 03 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Rezerva         

Skupaj  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 500 000 000 350 000 000 878 723 375 721 904 517 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU namenili za 

odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in Pariškim 

sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Komisije bi bilo treba v proračunu EU za leto 2020 

za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-odstotni cilj dosegli za celoten 

večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 774 
=== S&D//7259 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 03 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Rezerva         

Skupaj  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 246 170 194 123 085 097 624 893 569 494 989 614 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 873 
=== EPP//7002 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 03 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Rezerva         

Skupaj  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 35 000 000 17 500 000 413 723 375 389 404 517 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Vsi prihodki in vračila iz finančnih instrumentov, .......... odobritve v skladu s členom 21(5) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 72.000.000 EUR sredstev za 

prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe 

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu energijskih ciljev (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 100 %). Nadaljnje povečanje je 

treba zagotoviti tudi z uporabo sproščenih obveznosti, kot določa člen 15(3) finančne uredbe. Celoten znesek 

sproščenih obveznosti iz leta 2018 bi bilo treba dati na voljo za proračunske vrstice Obzorja 2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 722 
=== S&D//7205 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 03 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 03 
1.1.31 

378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Rezerva         

Skupaj  378 723 375 371 904 517 378 723 375 371 904 517 25 900 000  404 623 375 371 904 517 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 489 
=== VERT/7605 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Postavka 08 02 03 04 — Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in nemoteč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Rezerva         

Skupaj  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 250 000 000 150 000 000 481 584 054 421 036 863 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 723 
=== S&D//7206 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 04 — Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in nemoteč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Rezerva         

Skupaj  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 76 000 000  307 584 054 271 036 863 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 775 
=== S&D//7260 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 04 — Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in nemoteč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 

Rezerva         

Skupaj  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 61 500 000 37 200 000 293 084 054 308 236 863 
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Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 881 
=== EPP//7010 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 04 — Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in nemoteč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Rezerva         

Skupaj  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 42 752 809 14 300 000 274 336 863 285 336 863 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu prometnega cilja (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 51 %). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 53 
=== ITRE/5019 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 04 — Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju 

prijazen, varen in nemoteč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 04 
1.1.31 

266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Rezerva         

Skupaj  266 184 054 281 336 863 231 584 054 271 036 863 34 600 000 10 300 000 266 184 054 281 336 863 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 487 
=== VERT/7603 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 05 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na 
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podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Rezerva         

Skupaj  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 300 000 000 200 000 000 635 790 132 470 375 566 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 776 
=== S&D//7261 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 05 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na 

podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Rezerva         

Skupaj  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 184 684 573 92 342 286 520 474 705 362 717 852 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 877 
=== EPP//7006 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 05 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na 

podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Rezerva         

Skupaj  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 30 000 000 15 000 000 365 790 132 285 375 566 

Opombe: 
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Za odstavkom: 

Vsi prihodki in vračila iz finančnih instrumentov, .......... odobritve v skladu s členom 21(5) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 72.000.000 EUR sredstev za 

prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe 

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

To povečanje je v skladu s strategijo EPP za obsežnejše financiranje podnebnih ukrepov iz proračuna 2020, 

kar bo prispevalo k uresničitvi cilja, da s podnebjem povezani odhodki EU v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dosežejo 20 %. Glede na to je treba povečati določene proračunske vrstice programa Obzorje 2020 v 

sklopu cilja gospodarnega izkoriščanja virov in odpornosti na podnebne spremembe (odhodki za podnebje so 

ponderirani po stopnji 64 %). Nadaljnje povečanje je treba zagotoviti tudi z uporabo sproščenih obveznosti, 

kot določa člen 15(3) finančne uredbe. Celoten znesek sproščenih obveznosti iz leta 2018 bi bilo treba dati 

na voljo za proračunske vrstice Obzorja 2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 724 
=== S&D//7207 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 05 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na 

podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Rezerva         

Skupaj  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 22 800 000  358 590 132 270 375 566 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 960 
=== GUE//8010 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 05 — Vzpostavitev gospodarstva, ki gospodarneje izkorišča vire in je odporno na 

podnebne spremembe, ter trajnostne oskrbe s surovinami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 05 
1.1.31 

335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 

Rezerva         

Skupaj  335 790 132 270 375 566 335 790 132 270 375 566 10 000 000 5 000 000 345 790 132 275 375 566 



 

 97 

Obrazložitev: 

Potrebnih je več sredstev za financiranje različnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim 

posledicam. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 725 
=== S&D//7208 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 03 06 — Spodbujanje vključujočih in inovativnih evropskih družb, ki kritično razmišljajo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 03 06 
1.1.31 

139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Rezerva         

Skupaj  139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 18 800 000  148 857 525 128 990 572 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 84 
=== ITRE/5054 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 04 — Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Rezerva         

Skupaj  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 50 000 000 33 000 000 183 166 041 167 355 325 

Obrazložitev: 

Ker je program preobremenjen, se bodo lahko z dodatnimi sredstvi financirali novi projekti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 733 
=== S&D//7216 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 04 — Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Rezerva         

Skupaj  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 7 000 000  140 166 041 134 355 325 

Obrazložitev: 

Evropska unija si prizadeva za odličnost na področju inovacij in raziskav. Da bi lahko dosegli odličnost na 

področju tehnologije in znanosti po vsej Evropski uniji ter vzpostavili uravnoteženo raziskovalno območje, 

je zato pomembno, da vse države članice v večji meri sodelujejo na teh področjih. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 696 
=== R-E//7431 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 04 — Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 04 
1.1.31 

133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Rezerva         

Skupaj  133 166 041 134 355 325 133 166 041 134 355 325 2 658 302 1 554 588 135 824 343 135 909 913 

Obrazložitev: 

- Obnoviti sredstva za plačila na raven iz leta 2019. 

- S to izjemno pomembno proračunsko vrstico se preprečuje, da bi raziskovalci iz držav članic, ki so na 

področju raziskav, razvoja in inovacij šibkejše, iskali zaposlitev drugod, prav tako pa se spodbuja 

gospodarstvo teh držav. 

- Poročevalec v delovnem dokumentu poudarja, da je treba z ustreznimi finančnimi sredstvi okrepiti socialno 

kohezijo v Evropi, zlasti v zvezi s programi iskanja trajnostnih rešitev na področju socialne izključenosti in 

diskriminacije, boja proti revščini in dolgoročnih demografskih sprememb. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 726 
=== S&D//7209 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 06 — Znanost z in za družbo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Rezerva         

Skupaj  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 9 500 000  77 931 161 64 810 922 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 
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naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 139 
=== FEMM/6202 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 06 — Znanost z in za družbo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Rezerva         

Skupaj  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Obrazložitev: 

Potrebno je dodatno financiranje za boljšo vključitev vidika spola v vse programe ter za podpiranje študij in 

raziskav spolov o ženskah, odnosih med spoli in strukturah v družbi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 734 
=== S&D//7217 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 06 — Znanost z in za družbo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Rezerva         

Skupaj  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 568 839 1 189 078 74 000 000 66 000 000 

Obrazložitev: 

Potrebno je dodatno financiranje za boljšo vključitev vidika spola v vse programe ter za podpiranje študij in 

raziskav spolov o ženskah, odnosih med spoli in strukturah v družbi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 56 
=== ITRE/5022 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 06 — Znanost z in za družbo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 06 
1.1.31 

73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  73 431 161 64 810 922 68 431 161 64 810 922 5 000 000  73 431 161 64 810 922 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 702 
=== R-E//7437 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 33 — Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase – Odhodki za 

podporo 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 33 
1.1.31 

8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Rezerva         

Skupaj  8 613 816 2 286 218 8 613 816 2 286 218 846 184 423 092 9 460 000 2 709 310 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju upravnih stroškov in stroškov poslovanja skupnega podjetja. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo tudi uvedbo načela pravične 

geografske porazdelitve teh sredstev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 703 
=== R-E//7438 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 34 — Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 34 
1.1.31 

65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  65 318 041 181 514 884 65 318 041 181 514 884 269 351 959 134 675 979 334 670 000 316 190 863 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Skupno podjetje BBI bo prispevalo k izvedbi okvirnega .......... področju omogočitvenih in industrijskih 

tehnologij. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 778 
=== S&D//7263 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 35 — Skupno podjetje Čisto nebo 2 – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 35 
1.1.31 

20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Rezerva         

Skupaj  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 11 007 517 5 503 759 31 021 185 9 666 633 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 883 
=== EPP//7012 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 35 — Skupno podjetje Čisto nebo 2 – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 35 1.1.31 20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  20 013 668 4 162 874 20 013 668 4 162 874 1 500 000 1 500 000 21 513 668 5 662 874 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje Čisto nebo 2 je uspešno razvilo inovativno, 

vrhunsko tehnologijo za zmanjšanje emisij CO2 in hrupa iz letal. Zdaj pripravlja nove projekte, da bo 

zagotovilo gladek prehod v novi večletni finančni okvir. Zato bi bilo treba povečati njegov proračun za leto 

2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 779 
=== S&D//7264 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 36 — Skupno podjetje Čisto nebo 2 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 36 
1.1.31 

284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Rezerva         

Skupaj  284 058 252 299 887 500 284 058 252 299 887 500 156 232 039 78 116 019 440 290 291 378 003 519 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 780 
=== S&D//7265 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 37 — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Rezerva         

Skupaj  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 8 042 256 4 021 128 20 414 957 6 346 812 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 875 
=== EPP//7004 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 37 — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 37 
1.1.31 

12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Rezerva         

Skupaj  12 372 701 2 325 684 12 372 701 2 325 684 1 000 000 1 000 000 13 372 701 3 325 684 

Obrazložitev: 

Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 je v sklopu 

energijskega cilja Obzorja 2020 izvajalo pomembne s podnebjem povezane dejavnosti (odhodki za podnebje 

so ponderirani po stopnji 100 %). Zato je treba njegov proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje 

dejavnosti na tem področju še razširilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 781 
=== S&D//7266 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 38 — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Rezerva         

Skupaj  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 51 750 009 25 875 005 131 365 408 100 211 364 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 874 
=== EPP//7003 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 02 07 38 — Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 07 38 
1.1.31 

79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Rezerva         

Skupaj  79 615 399 74 336 359 79 615 399 74 336 359 10 000 000 5 000 000 89 615 399 79 336 359 

Obrazložitev: 
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Skupna podjetja, ki izvajajo program Obzorje 2020, so izkazala oprijemljivo učinkovitost in dodano 

vrednost na ključnih strateških področjih. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 je v sklopu 

energijskega cilja Obzorja 2020 izvajalo pomembne s podnebjem povezane dejavnosti (odhodki za podnebje 

so ponderirani po stopnji 100 %). Zato je treba njegov proračun za leto 2020 še povečati, da bo lahko svoje 

dejavnosti na tem področju še razširilo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 904 
=== EPP//7034 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 08 — Instrument za MSP 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Rezerva         

Skupaj  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827  36 000 000 659 742 199 568 049 827 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Najmanj 7 % skupnega proračuna za specifični cilj .......... porazdeljen v času trajanja programa Obzorje 

2020. 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 89.500.000 EUR za prevzem 

obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe 

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

Svet je sredstva v tej proračunski vrstici povečal za 72 milijonov EUR in opozoril na pomen tega posebnega 

tržno usmerjenega instrumenta, ki inovativnim malim in srednjim podjetjem omogoča razvoj, rast in 

internacionalizacijo ter podpira njihovo sodelovanje v Obzorju 2020. Nadaljnje povečanje pa je treba 

zagotoviti tudi z uporabo sproščenih obveznosti, kot določa člen 15(3) finančne uredbe. Celoten znesek 

sproščenih obveznosti iz leta 2018 bi bilo treba dati na voljo za proračunske vrstice Obzorja 2020.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 78 
=== ITRE/5046 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 02 08 — Instrument za MSP 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 08 
1.1.31 

587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 

Rezerva         

Skupaj  587 742 199 532 049 827 659 742 199 532 049 827   659 742 199 532 049 827 
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Opombe: 

Za odstavkom: 

Najmanj 7 % skupnega proračuna za specifični cilj .......... porazdeljen v času trajanja programa Obzorje 

2020. 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s členom 15(3) finančne uredbe je za ta proračunski člen na voljo 89.500.000 EUR odobritev za 

prevzem obveznosti poleg sproščenih proračunskih sredstev iz leta 2018 zaradi celotne ali delne neizvedbe 

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

Ker raziskovalni projekti potekajo več let in so manj predvidljivi kot drugi projekti, je bila v zadnji reviziji 

finančne uredbe uvedena možnost ponovne uporabe sproščenih sredstev za raziskave, da bodo ponovno na 

voljo za nove projekte. Da bi čim bolje izkoristili sredstva za raziskave, ki jih je proračunski organ že 

odobril v prejšnjih letih, in zaradi velikega zanimanja deležnikov za instrument za MSP, bi bilo treba to 

določbo finančne uredbe uporabiti za celoten znesek, ki je bil sproščen leta 2018 v programu Obzorje 

Evropa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1057 
=== GUE//8213 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Evropska mreža laboratorijskega in kliničnega nadzora prirojenih infekcij 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Prirojene in perinatalne infekcije s parazitskimi, virusnimi in bakterijskimi etiologijami, ki jih skupaj 

imenujemo infekcije TORCH, lahko povzročijo resne malformacije ali celo fetalno smrt. Klinično in 

laboratorijsko spremljanje nosečnic in novorojenčkov z domnevno infekcijo TORCH lahko prepreči ali 

zmanjša te posledice. 

Namen pilotnega projekta je vzpostaviti mrežo za laboratorijski in klinični nadzor etioloških agentov iz 

skupine TORCH (toxoplasma gondii, HIV (virus humane imunske pomanjkljivosti ), treponema pallidum, 

norice (varicella zoster), parvovirus B19, rdečke, citomegalovirus in herpes simpleks), da bi se združili 

laboratorijski in klinični podatki na tem strokovnem področju ter oblikovala izjemno pomembna in 

učinkovita zbirka informacij, ki bi prispevala k poznavanju dejanskega stanja na področju infekcij 

TORCH v Evropi. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Klinični in laboratorijski parametri se dopolnjujejo pri prepoznavanju infekcije, oceni tveganja prenosa 

bolezni, oblikovanju prognoze in klinični odločitvi o ukrepih za spremljanje otroka v prvih letih življenja. 

Zato je koristno in izjemno pomembno poznati razmere v Evropi, da bi se lahko spopadali s temi 

infekcijami, ki jih je mogoče zdraviti in preprečiti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 3 
=== JURI/6402 === 

vlagatelj: Odbor za pravne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 08 02 77 11 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 02 77 11 
1.1.PPPA 

    700 000 400 000 700 000 400 000 

Rezerva         

Skupaj      700 000 400 000 700 000 400 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Raziskave in razvoj sistema za ocenjevanje varnosti informacijske tehnologije v pametnih 

proizvodih: na poti k varnemu internetu stvari za potrošnike 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Katere varnostne funkcije IT proizvodov z vdelano digitalno tehnologijo, tj. pametnih proizvodov (npr. 

povezani avtomobili, mobilni telefoni, pametni televizorji in drugi izdelki, ki sestavljajo internet stvari), bi 

morale biti pogodbeno določene? Informacije za potrošnike bi morale biti jasne. 

Pametne naprave prek interneta stvari neposredno in fizično vplivajo na svet (npr. avtomobilske 

tehnologije). Naprave IT, ki niso varne in so zato izpostavljene grožnjam celovitosti in razpoložljivosti, vse 

bolj ogrožajo naša življenja in premoženje. 

Potrošniki bodo vse bolje seznanjeni z digitalnim svetom, zlasti s pametnimi proizvodi. Zaradi večje 

digitalne pismenosti se bo povečalo povpraševanje po preprostejšem dostopu do podrobnejših informacij o 

pametnih proizvodih in o načinih za njihovo lažjo uporabo. 

Namen pilotnega projekta bo oblikovanje novih pravil za pogodbe o digitalnem blagu, ki jih bodo 

potrošniki bolje razumeli zahvaljujoč sistemu za ocenjevanje varnosti informacijske tehnologije v 

pametnih izdelkih. Ta sistem bi bil lahko na primer sestavljen iz „semaforjev“ ali ikon, ki bi označevali, ali 

se bo naprava sama posodobila, ali bodo shranjeni podatki šifrirani in ali ima naprava druge varnostne 

funkcije. Na osnovi teh informacij bodo lahko potrošniki uveljavljali svoje pravice, proizvajalcem pa bodo 

naložene pogodbene obveznosti. 

Ponudniki digitalnih izdelkov in storitev bodo morali v skladu z direktivo o digitalnih vsebinah 

zagotavljati posodobitve za pametne proizvode, kar ni pomembno samo za njihovo daljše delovanje, 

temveč tudi za večjo kibernetsko varnost. Direktiva določa konkretne zahteve za skladnost blaga in 

storitev, med drugim za značilnosti delovanja, na primer varnostne funkcije, ki jih uporabniki upravičeno 

pričakujejo. Zahvaljujoč sistemu ocenjevanja pametnih proizvodov bodo na primer potrošniki vedeli, ali 

se naprave posodabljajo samodejno. 

Da bi spodbudili inovacije EU na zelo konkurenčnem področju interneta stvari, mora evropska industrija 
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za svoje proizvode razviti uporabniku prijazne funkcije in s tem pritegniti potrošnike iz EU. Pravna zaščita 

potrošnikov in pravna varnost te zaščite sta ključni za razvoj novih trgov in konkurenčnost EU na 

svetovni ravni ter za hkratno ohranjanje visokih standardov varstva potrošnikov v EU. Opredelitev 

skupnih standardnih pravil za ocenjevanje pametnih proizvodov in njihovih pogodbenih mehanizmov bi 

lahko prinesla prednosti evropskim malim in srednjim podjetjem, ki želijo prodajati uporabniku prijazne 

izdelke. Projekt bi lahko prispeval tudi k razvoju orodij za pripravo pravnih dokumentov, namreč 

pogodbenih pravil, na ravni EU, ki bi jih lahko nato akterji v sektorju interneta stvari v sodelovanju s 

pravniki in strokovnjaki za varstvo podatkov še izpopolnili. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Obrazložitev: evropski zakonodajalec je želel z direktivo o pogodbah o dobavi digitalnih vsebin in storitev 

ter direktivo o pogodbah o prodaji blaga, sprejetima leta 2019, zagotoviti jasne pravne rešitve za potrošnike, 

zlasti pri nakupu pametnih proizvodov. Vseeno so potrebne praktične rešitve, da bodo lahko potrošniki 

identificirali varnostne funkcije pametnih proizvodov in jih primerjali ter tako uveljavljali svoje pogodbene 

pravice v zvezi s tem. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1012 
=== GUE//8146 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 01 01 — Euratom – Fuzijska energija 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Postavka: 

Euratom – Fuzijska energija 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Dejavnost Euratoma na področju fuzijske energije bo podpirala skupne raziskovalne dejavnosti, ki jih 

izvajajo zainteresirane strani za fuzijo, vključene v izvajanje nalog, ki izhajajo iz fuzijskega načrta. Poleg 

tega bo podpirala skupne dejavnosti za razvoj in zagotovitev primernosti materialov za predstavitveno 

elektrarno ter za obravnavo vprašanja delovanja reaktorja, razvoj in predstavitev ustrezne tehnologije za 

predstavitveno fuzijsko elektrarno. Dejavnost bo tudi izvajala ali podpirala upravljanje z znanjem in prenos 

tehnologije iz raziskav, sofinanciranih iz tega programa, na industrijo, pri čemer se bodo izkoristili vsi 

inovativni vidiki raziskav. Poleg tega bo dejavnost podpirala gradnjo, obnovo, uporabo in nadaljnjo 

dostopnost ključnih raziskovalnih infrastruktur v okviru programa Euratom.  

Obrazložitev: 
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Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 01 01 — Euratom – Fuzijska energija 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 01 01 
1.1.32 

172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  172 526 872 174 611 650 166 626 872 173 511 650 -166 626 872 -173 511 650 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1013 
=== GUE//8147 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 01 02 — Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Postavka: 

Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Dejavnost Euratoma na področju fisije bo zagotovila podporo za skupne raziskovalne dejavnosti glede 

varnega delovanja reaktorskih sistemov, ki se uporabljajo ali se bodo lahko v prihodnosti uporabljali v Uniji. 

Prispevala bo tudi k razvoju rešitev za ravnanje s končnimi jedrskimi odpadki. Poleg tega bo dejavnost 

podpirala skupne in/ali usklajene raziskovalne dejavnosti s poudarkom na tveganjih ob majhnih odmerkih pri 

industrijski, medicinski ali okoljski izpostavljenosti. Poleg tega bo fisija v okviru Euratoma spodbujala 
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skupne dejavnosti usposabljanja in mobilnosti med raziskovalnimi središči in industrijo ter med različnimi 

državami članicami in pridruženimi državami, obenem pa bo zagotovila podporo pri ohranjanju 

multidisciplinarne usposobljenosti na jedrskem področju. 

Vsi prihodki in vračila iz finančnih instrumentov, ki se povrnejo Komisiji in vnesejo v postavko 6 4 1 0 in 6 

4 1 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s členom 21(5) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 01 02 — Euratom – Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 01 02 
1.1.32 

74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  74 754 023 92 297 374 71 854 023 91 397 374 -71 854 023 -91 397 374 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1014 
=== GUE//8148 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 50 01 — Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega 

prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (2014–2020) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 08 03 50 01Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) 
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za raziskave in tehnološki razvoj (2014–2020) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov v obdobju 2014–2020, ki ustrezajo prihodkom, ki omogočajo 

dodatne odobritve od tretjih oseb ali iz tretjih držav (ki ne spadajo v Evropski gospodarski prostor), ki 

sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsak prihodek, ki se vnese v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 

0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, omogoči dodatne odobritve. 

Ustrezni znesek se oceni na 9 947 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1015 
=== GUE//8149 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 08 03 50 02 — Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega 

prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (pred letom 2014) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 08 03 50 02Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) 

za raziskave in tehnološki razvoj (pred letom 2014) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov v obdobju pred letom 2014, ki ustrezajo prihodkom, ki 

omogočajo dodatne odobritve tretjih oseb ali iz tretjih držav (ki ne spadajo v Evropski gospodarski prostor), 

ki sodelujejo v projektih na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsak prihodek, ki se vnese v postavke 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 

0 3 1 in 6 0 3 3 izkaza prihodkov, omogoči dodatne odobritve. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1016 
=== GUE//8150 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 08 03 51 — Zaključek prejšnjega okvirnega raziskovalnega programa Euratom (2007–2013) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Člen 08 03 51Zaključek prejšnjega okvirnega raziskovalnega programa Euratom (2007–2013) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju plačil za neporavnane obveznosti iz preteklih let.  

Program zajema dve tematski področji: 

Raziskave na področju fuzije, ki vključujejo dejavnosti od temeljnih raziskav do razvoja tehnologij, 

izgradnjo večjih projektov ter dejavnosti usposabljanja in izobraževanja. Fuzija ponuja možnost skoraj 

neomejenega zagotavljanja oskrbe s čisto energijo, pri čemer je ITER naslednji ključni korak pri 

uresničevanju končnega cilja. Uresničitev projekta ITER ima zato osrednjo vlogo v sedanji strategiji Unije. 

Spremljati jo mora obsežen in usmerjen evropski program za raziskave in razvoj, da bi se pripravili na 

izkoriščanje ITER ter razvili tehnologije in bazo znanja, ki bodo potrebne med delovanjem ITER in kasneje. 

Raziskave na področju fisije, katerih cilj je vzpostavitev trdne znanstvene in tehnične podlage, da bi 

pospešili praktične rešitve za varnejše ravnanje z dolgoživimi radioaktivnimi odpadki, spodbujali varnejšo, z 

vidika virov učinkovitejšo in bolj stroškovno učinkovito jedrsko energijo ter zagotovili močan in družbeno 

sprejemljiv sistem zaščite ljudi in okolja pred vplivi sevanja. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 824 
=== S&D//7314 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 08 05 77 02 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

08 05 77 02 
1.1.PPPA 

    2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj      2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Raziskave o zmanjšanju emisij CO2 pri proizvodnji jekla 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt bo zagotovil finančno podporo za raziskave Unije na področju najbolj obetavne in  

okolju prijazne tehnologije proizvodnje jekla, ki bi lahko skoraj povsem odpravila emisije CO2, tako da 

ogljik nadomesti z vodikom ter zajame, shrani in predela ves preostali proizvedeni CO2 prek naprednejših 

in stroškovno učinkovitih standardnih industrijskih tehnologij, pa tudi z uvedbo najsodobnejših 

bioindustrijskih tehnologij, kot so biološka sekvestracija in integrirane biorafinerije CO2. 

Ta celostni pristop ima za cilj doseči proizvodnjo jekla brez emisij CO2 z maksimizacijo 

komplementarnosti naprednih različic teh tehnologij. 

Prvi korak, prepoznavanje tehničnih ovir za izboljšanje tehnik neposrednega izogibanja ogljiku (prek  

proizvodnje jekla z vodikom in električno energijo) in pametne rabe ogljika (prek integracije postopkov in 

uporabe zajemanja 

ogljika), je bil začet v okviru sklada za raziskave premoga in jekla (RFCS), in sicer kot študija 

izvedljivosti, 

ki utegne leta 2020 privesti do širše evropske pobude za inovacije. 

Pilotni projekt bo raziskal sinergije med RFCS, Obzorjem 2020, skladom Unije za inovacije (podnebje), 

FCH-JU, BBI-JU ter drugimi relevantnimi instrumenti financiranja Unije,  

da bi spodbudil vzpostavitev industrijskega obrata za proizvodnjo jekla brez emisij CO2, 

vključno z njegovo potencialno povezavo z integrirano biorafinerijo CO2. 

Ob koncu letošnjega leta se bo prvi pilotni projekt začel izvajati za obdobje 18 mesecev. Zagotoviti je treba 

sredstva za dokončanje cikla pilotnega projekta. Poleg tega je zaradi uspeha in potrebe po tovrstnih 

projektih v sektorju za zagotovitev zmanjšanja emisij CO2 treba zagotoviti nadaljevanje pilotnega projekta 

in obnoviti sredstva za drugo fazo pilotnega projekta. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Jeklarska industrija prispeva k emisijam CO2. V jeklarskem sektorju so bili izvedeni številni raziskovalni 

projekti, ki so zagotovili rešitve za proces optimizacije in nove proizvodne procese za postopno zmanjšanje 

porabe energije in emisij CO2. Dolgoročne energetske in okoljske cilje EU (zmanjšanje CO2 za 80-95 % do 

leta 2050) je mogoče doseči le s prebojnimi tehnologijami, za katere so potrebna velika vlaganja v raziskave. 

Za dolgoročno trajnost je treba nadomestiti premog in koks. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 905 
=== EPP//7035 === 
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vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 02 01 — Opredelitev in izvajanje politike Unije na področju elektronskega komuniciranja 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 01 
1.1.SPEC 

3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Rezerva         

Skupaj  3 815 000 3 000 000 3 815 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 815 000 4 000 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za vrsto ukrepov, namenjenih: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– usklajevanju boljšega regulativnega okvira za konkurenco, naložbe in rast pri raznovrstnih vprašanjih s 

področja elektronskih komunikacij: ekonomska analiza, ocena učinka, razvoj politike, skladnost z 

zakonodajo, 

– izvajanju in reviziji politike Unije na področju elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, da bi 

sprožili pobude, s katerimi bi bili kos izzivom v tem dinamično spreminjajočem se sektorju (zbliževanje 

elektronskega komuniciranja ter zagotavljanja avdiovizualnih in vsebinskih storitev), 

– lažjemu izvajanju enotnega digitalnega trga pri ukrepih v zvezi s cilji glede širokopasovnega dostopa, in 

sicer z zakonskim urejanjem, politiko in javno finančno pomočjo, vključno z usklajevanjem s kohezijsko 

politiko na področjih, povezanih z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, 

– razvoju politik in usklajevalnih ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo države članice izvajale svoje 

nacionalne načrte na področju širokopasovnih povezav v zvezi s fiksno in mobilno infrastrukturo ter 

njunim možnim zbliževanjem, vključno z usklajenostjo in gospodarsko učinkovitostjo javnega 

posredovanja na ravni Unije in držav članic, 

– razvoju politike in zakonodaje s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanih z dostopom do 

elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev ter njihovo odobritvijo, zlasti vprašanjih 

interoperabilnosti, medmrežnega povezovanja, javnih del, neodvisnosti regulatorjev in novih ukrepov za 

okrepitev enotnega trga, 

– lažjemu spremljanju in izvajanju ustrezne zakonodaje v vseh državah članicah, 

– usklajevanju postopkov za ugotavljanje kršitev in zagotavljanju informacij glede zadev v zvezi z državno 

pomočjo, 

– razvoju politike in zakonodaje s posebnim poudarkom na vprašanjih v zvezi z maloprodajo in potrošniki, 

zlasti vprašanjih omrežne nevtralnosti, komutacije, gostovanja, spodbujanja povpraševanja in uporabe ter 

univerzalne storitve, 

– pospeševanju, spremljanju in pregledovanju izvajanja politike Unije o gostovanju, kakor je določena v 

skladu z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi 

ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni 

storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter 

Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L 310, 

26.11.2015, str. 1), 

– pripravi in izvajanju doslednih tržnih predpisov, ki bi jih uporabljali nacionalni regulativni organi, ter 

odzivanju na posamezna obvestila navedenih organov, zlasti glede zadevnih trgov, konkurence in 
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ustreznih regulativnih ukrepov, posebno za dostop na omrežja naslednje generacije, 

– razvoju politik na vseh področjih, ki bodo zagotovile, da bodo države članice učinkovito upravljale vse 

vrste uporabe spektra, vključno z različnimi področji notranjega trga, kot so elektronske komunikacije, 

5G (vključno s širokopasovnim internetom) in inovacije, 

– pospeševanju in spremljanju izvajanja ureditvenega okvira za komunikacijske storitve (vključno z 

mehanizmom iz člena 7 Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o 

skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL 

L 108, 24.4.2002, str. 33)), 

– omogočanju tretjim državam, da vodijo politiko odpiranja svojih trgov v enakem obsegu kot v Uniji, 

– pospeševanju in spremljanju izvajanja programa za politiko radiofrekvenčnega spektra (Sklep št. 

243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa 

politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7)), 

– razvoju politik o avtorskih pravicah na ravni Unije, vključno z Direktivo 96/9/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20), 

– razvoju, izvajanju in spremljanju politik v okviru enotnega digitalnega trga za e-poslovanje v Uniji, zlasti 

tistih, ki se nanašajo na Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem 

trgu („Direktiva o elektronskem poslovanju“) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1), vključno z oceno pravnih in 

gospodarskih ovir, ki izhajajo iz okvira notranjega trga za elektronsko poslovanje ali iz povezanih 

ukrepov, 

– podpori izvajanju in spodbujanju politik v okviru e-uprave (zlasti akcijskega načrta za e-upravo za 

obdobje 2016–2020) in eIDA (Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 

2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o 

razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73)), da se okrepita kakovost in 

inovativnost javnih uprav ter pospeši obsežna uporaba zaupne identifikacije in storitev zaupanja s strani 

javnega in zasebnega sektorja na enotnem digitalnem trgu, 

– podpornim ukrepom za zaščito trajne stabilnosti in varnosti interneta, za katerega se uporablja pravi 

model upravljanja z več deležniki, da se zagotovi, da so gospodarske in socialne priložnosti, ki jih 

omogočajo elektronske komunikacije, lahko izkoriščene v celoti, 

– zagotavljanju finančne pomoči evropskim podjetjem, ki razvijajo internetne iskalnike, da bi izboljšali 

dostop do trga in povečali svoj tržni delež, 

– nadaljnjemu izvajanju načrtovanih ukrepov iz sporočila Komisije z dne 12. februarja 2014 z naslovom 

„Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja 

interneta“ (COM(2014) 72 final), in zlasti  

– zagotavljanju finančne podpore forumu o upravljanju interneta, vseevropskemu dialogu o upravljanju 

interneta (EuroDIG) in sekretariatu vladnega svetovalnega odbora organizacije za dodeljevanje spletnih 

imen in številk (ICANN),  

– spodbujanju pomena IKT pri oblikovanju ciljev trajnostnega razvoja za obdobje po letu 2015, vključno z 

ukrepi za krepitev zmogljivosti in zaupanja na področju elektronskih komunikacij, usmerjenih v tretje 

države.  

Obrazložitev: 

Na digitalnem enotnem trgu je treba zagotoviti posebna finančna sredstva za podporo evropskim podjetjem, 

ki razvijajo prepričljive alternative za obstoječe internetne iskalnike in tako predstavljajo izziv za 

prevladujoče ameriške multinacionalke na tem področju, kot je Google.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 807 
=== S&D//7292 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 02 04 — Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 04 
1.1.DAG 

7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Rezerva         

Skupaj  7 117 000 7 117 000 7 117 000 7 117 000 638 000 638 000 7 755 000 7 755 000 

Obrazložitev: 

Urad BEREC je bil ustanovljen leta 2009, a nikoli ni dosegel minimalne kritične velikosti decentralizirane 

agencije. 5. junija 2018 je bil sklenjen politični sporazum o novi uredbi BEREC. Z uredbo je bila vloga 

urada BEREC kot agencije EU okrepljena, dodelila nove naloge, vključno z regulativno podporo in uvedbo 

sistemov IT in podatkovnih zbirk v podporo enotnemu digitalnemu trgu, ki je prednostna naloga EU. Zaradi 

novih nalog so potrebni novi profili in več uslužbencev, s tem pa tudi ustrezna finančna sredstva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 103 
=== ITRE/5160 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zmotiti motilce: preboji s pozitivnim družbenim učinkom 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V dobi digitalnih inovacij so nove inovativne ideje zmotile številne uveljavljene industrije in tradicionalne 

poslovne modele. Zadnja leta se morajo ljudje preusposabljati in pridobivati nove spretnosti, da bi lahko 

bili konkurenčni v poklicnem okolju, ki se nenehno spreminja. Istočasno podjetja izkoriščajo zasebne 

podatke in jim za to skoraj nikoli ni treba odgovarjati. Do teh sprememb je prišlo skoraj ne glede na 

državljane, pri čemer jih je več milijonov ostalo nezaščitenih in so slabo pripravljeni nanje. 

Da bi se lahko zoperstavili temu, moramo biti sposobni zmotiti motilce. Pilotni projekt bo pobuda za 

vzpostavitev laboratorija za prihodnost, v katerem se bodo preučevale ideje, ki bodo privedle do prebojev s 

pozitivnim učinkom na družbo. Da bi to dosegli, bo vzpostavljen forum, ki bo osredotočen na pravo v 

digitalni dobi, upravljanje podatkov in učinek digitalne revolucije na prihodnost dela. 

Projekt bo osredotočen na sektorje, ki najbolj občutijo posledice napredka novih tehnologij, ki ogroža 

pravice državljanov in ustvarjalcev. 

V okviru pilotnega projekta bi se lahko uporabile rešitve, ki bi temeljile na veriženju blokov, in preučile 
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spodbude za vzpostavitev evropskih platform veriženja blokov, na katerih bodo uporabniki takoj 

nagrajeni, če bodo dali na voljo svoje podatke, istočasno pa jim bodo zagotavljale nadzor nad njimi. 

Poleg tega bi lahko bila predvidena tudi platforma, na kateri bi se z uporabo tehnologije veriženja blokov 

upravljal kliring avtorskih pravic, ustvarjalci bi bili nagrajeni za svoje delo ter vsebine, ki se ustvarijo in 

uporabijo prek spleta, in določena bi bila podlaga za sistem distribucije avdiovizualnih licenc. 

Dodaten možen ukrep bi lahko bila ponovna vključitev segmentov delovne sile, ki so bili izrinjeni s trga 

dela. To bi lahko dosegli z uporabo blokovnih verig, pri čemer bi bili državljani, ki opravljajo 

prostovoljska dela za družbo, nagrajeni, in sicer tako, da bi se jim pomagalo kriti stroške njihovih 

osnovnih vsakodnevnih potreb. 

S projektom naj bi bil ustanovljen laboratorij za prihodnost, v katerem se bodo preučevale inovativne 

rešitve za zapletene probleme. Med drugim bo izveden razpis za ideje o posledicah prelomnih trendov, ki 

bi obravnavale morebitne ključne negotovosti, povezane s prihodnostjo dela in vodile k oprijemljivim 

smernicam za oblikovalce politik in vprašanjem za razmislek. Nadalje bodo v okviru projekta organizirane 

delavnice, na katerih bodo mladi opremljeni z orodji za oblikovanje trajnejših modelov za prebojne ideje, 

spodbujalo pa se bo tudi vzpostavljanje platform blokovnih verig, da bi bila izravnana nepravičnost, ki jo 

je digitalna revolucija še zaostrila. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Evropska unija velja za raj vrednot in državljanskih pravic. V luči nedavnih razkritij v zvezi s škandalom 

Cambridge Analytica in Facebook, vrednostne vrzeli pri upravljanju avtorskih pravic in potrebe po 

inovativnem odzivu na brezposelnost je izjemno pomembno oblikovati pobudo, s katero bo določen nov 

pristop k izzivom digitalne ere. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 104 
=== ITRE/5161 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Intergriteta družbenih medijev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Družbeni mediji so korenito spremenili gospodarstvo in družbo. Uporabljamo jih šele 15 letih in že 

uživamo koristi komunikacije na daljavo ob skoraj nič stroških, v številnih sektorjih (od oglaševanja in 

trženja do družabnih omrežij) pa so se pojavile tudi številne nove poslovne priložnosti.  
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V zadnjih nekaj letih smo se morali soočiti z izzivi, ki so se istočasno pojavili: pomisleki v zvezi z 

zasebnostjo, neravnovesje med digitalnim in analognim življenjem, nerazumevanje načina delovanja 

družbenih medijev, razširjanje nezakonitih vsebin ali vsebin, s katerimi se spodbuja sovraštvo, ter 

manipulacija mnenja državljanov. 

Slednja tema je bila predmet številnih akademskih študij, ki so pokazale, da lahko prirejanje objav v 

družbenih medijih vpliva na razpoloženje, izbire in odzive posameznikov. To je postalo še toliko bolj jasno 

po tem, ko je bilo leta 2016 razkrito, da je podjetje Cambridge Analytica podatke, zbrane prek Facebook 

računov, uporabilo za to, da bi se poskušalo manipulirati z volivci na volitvah v ZDA in na referendumu o 

izstopu Združenega kraljestva iz EU. 

Pilotni projekt naj bi temeljil na delu, opravljenem v okviru opazovalnice za platforme in pobud proti 

lažnim novicam, ki jih izvajata Evropska komisija ter Evropsko vozlišče za znanstvene medije pri 

Evropskem parlamentu. Njegov namen bi bil spremljati, opredeljevati, preučevati in se ne nazadnje soočiti 

s poskusi manipulacije mnenja uporabnikov. 

Delo bo osredotočeno na negativna sporočila in na to, kako se spopasti z njimi, poleg tega pa bi lahko bil 

vzpostavljen tudi vseevropski sistem certificiranja pobud proti lažnim novicam. S tem sistemom bi se lahko 

olajšala in decentralizirala prizadevanja Evropske komisije, saj obstajajo številna spletna mesta, na 

katerih se preverjajo dejstva/odkrivajo lažne novice in ki delujejo po vsej EU, a je njihova legitimnost 

včasih lahko vprašljiva. Kontrolni seznam za certificiranje bi lahko koristil organom EU in držav članic, 

hkrati pa bi bil stroškovno učinkovit. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Družbeni mediji pomenijo prelomnico: prinašajo priložnosti in omogočajo komunikacijo. Vendar so z 

njihovimi poslovnimi modeli in sistemi upravljanja neločljivo povezani tudi izzivi, ki jih je treba preučiti in s 

katerimi se je treba na ravni EU spopasti bolj usklajeno. Pilotni projekt je osredotočen na obravnavo te 

potrebe, pri čemer se opira na že opravljeno delo in dopolnjuje druge pobude. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 821 
=== S&D//7311 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na kršitve svobode tiska in medijev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 
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Besedilo se spremeni tako: 

Glede na to, da je zmanjševanje svobode tiska in medijev v državah članicah EU in državah kandidatkah 

vedno bolj skrb vzbujajoče, bi lahko ta vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na kršitve svobode tiska 

in medijev nudil dejansko zaščito novinarjem, vključno z ugotavljanjem dejstev, zagovorništvom, 

spremljanjem, obveščanjem evropske javnosti in ozaveščanjem. Ta postavka je namenjena kritju 

neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Naslednje besedilo se črta: 

Glede na to, da je zmanjševanje svobode tiska in medijev v državah članicah in državah kandidatkah 

vedno bolj zaskrbljujoče, bi lahko ta vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na kršitve svobode tiska in 

medijev nudil dejansko zaščito novinarjem, vključno z ugotavljanjem dejstev, zagovorništvom, 

spremljanjem, obveščanjem evropske javnosti in ozaveščanjem. 

Besedilo se spremeni tako: 

Na osnovi listine o temeljnih pravicah ima vsakdo pravico do svobode izražanja. Nedavni razvoj dogodkov 

kaže, da je treba to vrednoto odločno zagovarjati, da bi zaščitili demokracijo, okrepili javni diskurz in 

zagotovili okolje, ki bo omogočalo delo preiskovalnih in neodvisnih novinarjev. Zato je bistveno 

vzpostaviti vseevropski mehanizem za odzivanje na kršitve svobode tiska in medijev. 

Ta pilotni projekt bo omogočil vzpostavitev vseevropskega mehanizma za hitro odzivanje, ki bo poskrbel za 

vidnost kršitev in ogroženim novinarjem nudil praktično pomoč, v sodelovanju z evropskimi, regionalnimi 

in lokalnimi zainteresiranimi stranmi na področju svobode medijev. Praktična pomoč mora vključevati 

orodja za zaščito ogroženih novinarjev ter nuditi neposredne nasvete in pravno pomoč, pa tudi zatočišče 

in podporo, da bodo lahko še naprej opravljali svoj poklic. V zadevne države bodo napoteni predstavniki, 

ki se bodo zavzemali za boj proti nekaznovanju. Spremljanje razmer bo zagotovilo zanesljive in celovite 

informacije javnosti, pa tudi evropskim organom. S tem se spodbuja ozaveščanje in omogoča zgodnje 

opozarjanje. Instrumenti se bodo prilagodili glede na individualne potrebe za vsak primer posebej. Ta 

edinstvena orodja, ki so del mehanizma za hitro odzivanje, bodo preprečila nadaljnje kršitve ter povečala 

svobodo tiska in medijev, pri tem pa ogroženim novinarjem zagotovila nasvete, pravno pomoč in/ali 

zatočišče. 

Naslednje besedilo se črta: 

Pilotni projekt bo deloval tudi kot sistem zgodnjega opozarjanja za Evropski parlament. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Porast lažnih novic je bil jasen signal tradicionalnim medijem po vsem svetu, ki priča o tem, da je 

novinarstvo v naših demokracijah v krizi, kot je doslej še ni bilo. Samoregulacija medijev in medijske 

ustanove imajo pomembno vlogo pri spodbujanju spoštovanja etičnih standardov v medijih ter zagotavljanju 

odgovornosti medijev in povrnitvi zaupanja v to panogo. S podaljšanjem projekta za še eno leto bo mogoče 

nadaljevati dosedanje spodbudno delo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 156 
=== CULT/5904 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Orodje za spremljanje lastništva medijev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Z digitalno tehnologijo so se znižali stroški za vstop množičnih medijev na trg in strogo reguliran trg je 

postal dostopen celi vrsti novih akterjev. Ker pa zaradi tega prihaja do razpadanja poslovnega modela 

tradicionalnih medijev, je mogoče opaziti trend koncentracije lastništva. Internet je sicer še vedno 

tehnološko orodje za dostop do neskončno raznolike ponudbe, a zaradi nedelovanja trga, regulativnih 

pomanjkljivosti in distribucije novic na podlagi algoritmov prihaja do znatnega omejevanja pluralnosti 

medijev, ki je pomemben pogoj za svobodo obveščanja in izražanja. 

Zato je preglednost lastništva medijev ključen pogoj za zaščito teh svoboščin. Z njo se zvišuje raven 

medijske pismenosti splošne javnosti, poleg tega pa omogoča smotrn nadzor koncentracije in regulativne 

ukrepe. 

Namen pilotnega projekta je: 

– vzpostaviti javno dostopne podatkovne zbirke v ustreznih jezikih za največ šest evropskih držav, v katerih 

bo mogoče najti profile najpomembnejših medijev, ki oblikujejo javno mnenje, ter z njimi povezanih 

gospodarskih subjektov in posameznikov. Metodologija za izbor vzorca ter za preučitev, analizo in 

predstavitev podatkov bo temeljila na obstoječi metodologiji, ki je že preizkušena in se že izvaja v drugih 

delih sveta in se zato lahko šteje za splošno priznan in legitimen instrument na tem področju, 

– dopolniti podatkovno zbirko z opisnim delom, da bi bilo okolje, specifično za državo, v katerem mediji 

delujejo, umeščeno v kontekst, vključno s podrobno pravno presojo, ki bi temeljila na splošno uporabljeni 

predlogi, da bi lahko opravili primerjalno analizo na svetovni ravni, 

– izmeriti, izračunati in objaviti do deset kazalnikov tveganj za pluralnost medijev s pravnega, 

gospodarskega in tehničnega vidika, in sicer na podlagi zanesljive in preizkušene metodologije, ki bi 

temeljila na delu, ki je bilo na tem področju že opravljeno z orodjem za spremljanje pluralnosti medijev, 

– objaviti in promovirati izsledke in spodbujati njihovo uporabo prek samega spletnega vira, pa tudi prek 

podpornih ukrepov, kot so predstavitvene prireditve in tiskovne konference. 

Pilotni projekt bi trajal dve leti. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Za zagotavljanje temeljnih pravic so potrebna posebna orodja za preglednost na ravni EU. EU je doslej 

vlagala v razvoj in izvajanje orodja za spremljanje pluralnosti medijev. Pobudo je treba zdaj razširiti in 

dopolniti z dodatnim orodjem, s pomočjo katerega bo mogoče ugotoviti, kdo so posamezni dejanski lastniki 
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množičnih medijev. V skladu z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah je treba v zvezi z 

avdiovizualnimi mediji objaviti lastniške strukture, vključno z dejanskimi lastniki. S tem ko bo projekt sledil 

čezmejnemu lastništvu medijev, bo pomembno prispeval k spodbujanju medijske in digitalne pismenosti 

državljanov EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 157 
=== CULT/5905 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 13 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 13 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Medijski sveti v digitalni dobi 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Glede na to, kako zelo pomemben in koristen je pilotni projekt za podporo medijskim svetom v digitalni 

dobi pri krepitvi zaupanja v medije in obravnavi problemov v zvezi z dezinformacijami, se zdaj predlaga, 

da se ta projekt preoblikuje v pripravljalni ukrep. To preoblikovanje bo omogočilo vzdržnost tega 

neodvisnega mehanizma samoregulacije, kar je pogoj za njegov uspeh. V okviru projekta se bo skušalo 

prek foruma tiskovnih svetov zagotoviti boljše razumevanje posledic in izzivov digitalnega razvoja in tako 

zaščititi svobodo in pluralnost medijev ter spodbujati strokovnost novinarske vsebine, sočasno pa se bo 

podpiral vstop samoregulativnih medijskih organov v spletni svet ter se jim bodo omogočile razprave z 

internetnimi posredniki in deležniki na področju internetnih medijev. Predlagane dejavnosti: 

– izvedba ankete, s katero bi natančno preučili stanje in modele samoregulacije medijev v digitalnem 

okolju in pojasnili, kako se lahko v poenotenem medijskem okolju dosežejo tradicionalni cilji regulacije 

medijev (tj. pluralistično in raznoliko medijsko okolje, v katerem so mediji neodvisni od političnih, 

komercialnih in drugih vplivov ter odgovarjajo javnosti), 

– oblikovanje prve spletne podatkovne zbirke o tem, kako samoregulativni medijski organi trenutno 

delujejo, in spodbujanje dela tiskovnih svetov v Evropi, 

– ustanovitev vseevropske delovne skupine za digitalne izzive, ki bo priporočila iz ankete izvedla, 

– zagotavljanje neposredne podpore novoustanovljenim tiskovnim svetom v Evropi, 

– vključevanje tiskovnih/medijskih svetov v svetovni dialog o novinarski etiki v digitalni dobi (udeležba na 

svetovnih internetnih konferencah ipd.), 

– organizacija rednih srečanj z internetnimi posredniki, da bi dosegli priznanje medijskih vsebin na 

spletu, ki so že pod nadzorom tiskovnega sveta. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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Obrazložitev: 

Porast lažnih novic v letu 2016 je bil jasen signal tradicionalnim medijem po vsem svetu, ki priča o tem, da 

je novinarstvo v naših demokracijah v krizi, kot je doslej še ni bilo. Tesna večina evropskih državljanov 

meni, da so informacije, ki jih zagotavljajo nacionalni mediji, verodostojne. Samoregulacija medijev in 

medijske ustanove imajo pomembno vlogo pri spodbujanju spoštovanja etičnih standardov v medijih in 

zagotavljanju odgovornosti medijev, a niso v enaki meri prilagojene spletnemu svetu. Da bi povrnili 

zaupanje v sektor, bi bilo treba tako v spletu kot izven njega okrepiti mehanizme za samoregulacijo medijev 

in spoštovanje medijske etike. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 834 
=== S&D//7324 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 15 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 15 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Umetna inteligenca in obsežni podatki v digitalnem preoblikovanju javnih uprav v 

Evropi: platforma EU za regije 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj pilotnega projekta je vzpostaviti evropsko platformo regij v zvezi z umetno inteligenco in obsežnimi 

podatki, da bi se povečala učinkovitost javne uprave in izboljšale storitve, namenjene uporabnikom. Hitro 

vključevanje digitalnih tehnologij predstavlja številne izzive za nacionalne, regionalne in lokalne vlade. 

Pomemben vidik tega preoblikovanja se nanaša na pričakovanja državljanov in podjetij v zvezi z njihovim 

sodelovanjem z vladami. Za ta namen mora biti digitalno preoblikovanje vlad kos izzivu. 

Javne uprave morajo spremeniti svoj način dela in organizacijo. Zagotoviti morajo spretnosti, potrebne za 

uporabo novih digitalnih orodij, pri delu pa morajo sodelovati, med drugim tudi z državljani in podjetji. 

Vizija EU je javno upravo napraviti odprto, interoperabilno, učinkovito, vključujočo, brez meja in 

uporabniku prijazno, tako da se zagotovi novo digitalno okolje za javne službe. Evropska komisija z 

akcijskim načrtom za e-upravo ter sporočilom Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski 

gigabitni družbi naproti meni, da je digitalno preoblikovanje javne uprave ključno za uspešen enotni 

digitalni trg. 

Skupna prizadevanja EU vključujejo dosledno pravno podlago, politike in programe financiranja za 

digitalno interoperabilnost in inovativne rešitve za javne uprave. 

Vendar je potrebno orodje EU za podporo platformi regij, ki se bo lahko odzvala na digitalno 

preoblikovanje javnih uprav po vsej Evropi. 

Umetna inteligenca in obsežni podatki poganjajo novo družbeno in gospodarsko paradigmo v Evropi in 

zunaj nje. Regije morajo biti del procesa na ravni uprave, ki je najbližja državljanom. 

Uporaba umetne inteligence in obsežnih podatkov v javni upravi se je povečala, kar kaže na velik 

potencial v najrazličnejših sektorjih – od mobilnosti do okoljskega spremljanja in geofizičnih simulacij, 

od pametnih električnih omrežij do prilagojene zdravstvene nege. Platforma evropskih regij bo prispevala 
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k izmenjavi in pripravi skupnih odzivov in rešitev. Evropske regije lahko znatno prispevajo k povečanju 

učinkovitosti sistemov javnih uprav ter poskrbijo, da bodo lahko ti sistemi ustvarjali javno vrednost ter 

zagotavljali boljše javne službe. 

Proces za uvedbo evropske platforme regij za digitalno preoblikovanje se je že začel, s čimer se je 

pokazalo, da regionalno povezovanje pomeni dodano vrednost za cilje enotnega digitalnega trga glede 

posodobitve javne uprave in zmanjšanje digitalnega razkoraka. V ta namen sta bila v Bruslju 

organizirana dva evropska seminarja na visoki ravni o digitalnem preoblikovanju javne uprave, na njih 

pa so sodelovale evropske regije, podjetja in Evropska komisija – GD DIGIT, GD CNECT, GD ECOFIN 

in generalni sekretar. Pobudnica srečanj je bila regionalna vlada dežele Emilija-Romanja, sodelovale pa 

so tudi regije Hessen, Katalonija, Flandrija, Valonija, Ile-de-France, Nova Akvitanija in Trondheim, 

poslovni svet ter ponudniki IT in umetne inteligence. Emilija-Romanja gosti Evropski center za 

srednjeročno napovedovanje vremena, izbrana je bila kot gostiteljica Evropskega centra 

visokozmogljivega superračunalništva, poleg tega pa ustanavlja mednarodno fundacijo za obsežne 

podatke in umetno inteligenco za človekov razvoj. 

Cilji in dejavnosti 

Cilj platforme digitalnega preoblikovanja evropskih regij je: 

– izmenjava znanja o evropskih, nacionalnih in regionalnih zakonodajah in regulativnih okvirih, da bi se 

okrepila raba umetne inteligence in obsežnih podatkov; 

– izmenjava modelov za okrepitev strateških spodbujevalcev digitalizacije, zlasti infrastrukture, podatkov 

in storitev, digitalnih spretnosti in skupnosti; 

– izboljšanje izmenjave podatkovnih nizov in znanja o umetni uporabi umetne inteligence in obsežnih 

podatkov za javne službe; 

– okrepitev spretnosti in zmogljivosti javnih uslužbencev v zvezi z umetno inteligenco in obsežnimi 

podatki; 

– razvoj in izmenjava novih načinov dela, vključno s pametnim delom. 

Pilotni projekt se bo konkretno osredotočil na naslednje dejavnosti: 

vzpostavitev platforme regij za umetno inteligenco in obsežne podatke, ki bo povezala regionalne vlade, 

agencije IKT, dobavitelje in podjetja; 

razvoj pilotnega testiranja kulturnega preoblikovanja, do katerega bo prišlo zaradi digitalnega delovnega 

mesta in pametnega dela; 

2 evropska hekatona v zvezi z uporabo podatkov v skupni rabi, standardi in interoperabilnostjo za javne 

uprave; 

2 seminarja za soustanovitev javnih služb, namenjenih uporabnikom in temelječih na umetni inteligenci 

in obsežnih podatkih; 

medsebojno učenje za vodstvene delavce v zvezi z umetno inteligenco in obsežnimi podatki. 

Platforma bo vključevala dvanajst evropskih regij iz različnih držav članic. 

Ta predlog bo dopolnjeval program ISA2. Zlasti platforma JoinUp lahko prispeva k temu pilotnemu 

projektu. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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Obrazložitev: 

Za dejansko uresničitev agende EU za digitalno upravo je bistvenega pomena dejavna udeležba evropskih 

regij. Ta regionalna platforma za digitalno preoblikovanje javne uprave bo preizkušala nove metode dela, 

soustvarjanja in zagotavljanja storitev na varen, uporabniku prijazen ter učinkovit način. 

Platforma bo vključevala inovativne regije po vsej Evropi, ki vlagajo v umetno inteligenco in obsežne 

podatke ter zagotavljajo storitve na podlagi odprte uprave in interoperabilnosti, ki vključujejo agencije IT, 

dobavitelje in zasebni sektor. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 835 
=== S&D//7325 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 17 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 17 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Orodje za spremljanje lastništva medijev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Z digitalno tehnologijo so se znižali stroški za vstop množičnih medijev na trg in strogo reguliran trg je 

postal dostopen celi vrsti novih akterjev. Ker pa zaradi tega prihaja do razpadanja poslovnega modela 

tradicionalnih medijev, je mogoče opaziti trend koncentracije lastništva. Internet je sicer še vedno 

tehnološko orodje za dostop do neskončno raznolike ponudbe, a zaradi nedelovanja trga, regulativnih 

pomanjkljivosti in distribucije novic na podlagi algoritmov prihaja do znatnega omejevanja pluralnosti 

medijev, ki je pomemben pogoj za svobodo obveščanja in izražanja. 

Zato je preglednost lastništva medijev ključen pogoj za zaščito teh svoboščin. Z njo se zvišuje raven 

medijske pismenosti splošne javnosti, poleg tega pa omogoča smotrn nadzor koncentracije in regulativne 

ukrepe. 

Namen pilotnega projekta je: 

– vzpostaviti javno dostopne podatkovne zbirke v ustreznih jezikih za največ šest evropskih držav, v katerih 

bo mogoče najti profile najpomembnejših medijev, ki oblikujejo javno mnenje, ter z njimi povezanih 

gospodarskih subjektov in posameznikov. Metodologija za izbor vzorca ter za preučitev, analizo in 

predstavitev podatkov bo temeljila na obstoječi metodologiji, ki je že preizkušena in se že izvaja v drugih 

delih sveta in se zato lahko šteje za splošno priznan in legitimen instrument na tem področju, 

– dopolniti podatkovno zbirko z opisnim delom, da bi bilo okolje, specifično za državo, v katerem mediji 

delujejo, umeščeno v kontekst, vključno s podrobno pravno presojo, ki bi temeljila na splošno uporabljeni 

predlogi, da bi lahko opravili primerjalno analizo na svetovni ravni, 

– izmeriti, izračunati in objaviti do deset kazalnikov tveganj za pluralnost medijev s pravnega, 

gospodarskega in tehničnega vidika, in sicer na podlagi zanesljive in preizkušene metodologije, ki bi 

temeljila na delu, ki je bilo na tem področju že opravljeno z orodjem za spremljanje pluralnosti medijev, 
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– objaviti in promovirati izsledke in spodbujati njihovo uporabo prek samega spletnega vira, pa tudi prek 

podpornih ukrepov, kot so predstavitvene prireditve in tiskovne konference. 

Pilotni projekt bi trajal dve leti. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Za zagotavljanje temeljnih pravic so potrebna posebna orodja za preglednost na ravni EU. EU je doslej 

vlagala v razvoj in izvajanje orodja za spremljanje pluralnosti medijev. Pobudo je treba zdaj razširiti in 

dopolniti z dodatnim orodjem, s pomočjo katerega bo mogoče ugotoviti, kdo so posamezni dejanski lastniki 

množičnih medijev. V skladu z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah je treba v zvezi z 

avdiovizualnimi mediji objaviti lastniške strukture, vključno z dejanskimi lastniki. S tem ko bo projekt sledil 

čezmejnemu lastništvu medijev, bo pomembno prispeval k spodbujanju medijske in digitalne pismenosti 

državljanov EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 839 
=== S&D//7329 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 19 
1.1.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Spremljanje pluralnosti medijev v digitalni dobi 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju še neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega 

ukrepa. 

Nove tehnologije dramatično in nenehno spreminjajo dinamiko oblikovanja javnega mnenja in 

medijskega okolja. Medtem ko omogočajo enostavno posredovanje informacij v javnem interesu širšemu 

občinstvu in spodbujajo pluralnost, lahko način, na katerega se informacije oblikujejo, iščejo in širijo po 

spletu, dejansko zaostri polarizacijo, v kateri je posameznik izpostavljen novicam, virom in idejam, ki 

ustrezajo njegovim izraženim preferencam. To lahko občutno omeji možnosti soočanja z nasprotnimi 

stališči in razpravljanja o njih, s tem pa pomeni tveganje tudi za pluralnost medijev in samo demokracijo. 

Vpliv spletnih informacij se povečuje, zato državljani čedalje pogosteje oblikujejo mnenje na njihovi 

podlagi, to pa resno ogroža učinkovito pluralnost, kadar so te informacije lažne, napačne ali zavajajoče. 

Čeprav se v nekaterih političnih odzivih za zajezitev napačnega informiranja od spletnih posrednikov in 

družbenih medijev zahteva, da s samoregulativnimi ukrepi omejijo obtok napačnih in lažnih informacij, je 

očitno, da se utegne s prepustitvijo filtriranja spletnih informacij zasebnim podjetjem prav tako omejiti 
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svobodo izražanja. 

Cilj pripravljalnega ukrepa je podpreti pripravo študije o vrsti kazalnikov, s katerimi bi merili ogroženost 

pluralnosti medijev v spletnem okolju. Unija je že vložila v oblikovanje mehanizma za spremljanje 

pluralnosti medijev, s katerim je mogoče oceniti tveganja za pluralnost in svobodo medijev. Ta celoviti 

pripomoček se je izkazal za učinkovitega in koristnega pri ocenjevanju tveganja za pluralnost medijev na 

ravni države. Njegovo metodologijo bi moralo biti obvezno mogoče uporabiti za nov nadzor, pri katerem se 

v celoti upošteva spletna razsežnost pluralnosti. V okviru pripravljalnega ukrepa se bodo opredelile 

grožnje pluralnosti informacij v spletu ter oblikovalo orodje za ocenjevanje tveganja za pluralnost medijev 

v spletu, ki se bo preizkusilo v 28 državah članicah. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

[Obstoječi pripravljalni ukrep] V skladu s temeljnima pogodbama je EU dolžna zagotavljati spoštovanje 

temeljnih pravic, vključno s svobodo izražanja in pluralnostjo medijev. Ustrezno je treba oceniti dejansko 

stanje v praksi. Instrument za spremljanje pluralnosti medijev zagotavlja metodologijo za merjenje 

ogroženosti pluralnosti medijev, ki se posodablja, da se upošteva dinamika spletnih informacij. Komisija bo 

s tem obstoječim pripravljalnim ukrepom lahko zagotovila dokaze za pripravo ukrepov za izboljšanje 

pluralnosti medijev v EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 847 
=== S&D//7337 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 02 77 21 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 21 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Sklad za čezmejno raziskovalno novinarstvo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju še neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega 

ukrepa. 

Ta pripravljalni ukrep bo temeljil na projektu #IJ4EU evropske raziskovalne štipendije za novinarske 

raziskave. Ohranjanje kakovostnega novinarstva, zlasti preiskovalnega, pri katerem se zlasti intenzivno 

uporabljajo viri, je v spreminjajočem se medijskem okolju postalo težje. Pripravljalni ukrep bo okrepil 

evropsko javno sfero in prispeval k oblikovanju evropskega javnega diskurza. V tem kontekstu bo 

Komisija objavila javni razpis za zbiranje predlogov za neodvisni organ, ki bo zaporedoma podelil 

nepovratna sredstva za podporo novinarskim preiskavam, ki bodo vključevale novinarje iz vsaj dveh držav 
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članic, da bo zagotovljena največja možna neodvisnost in novinarska svoboda. Rezultati bodo objavljeni 

vsaj v sodelujočih državah članicah. 

Umora Daphne Caruana in Jána Kuciaka kažeta na to, da je delo preiskovalnih novinarjev vedno težje in 

da so v trenutnem političnem ozračju in spreminjajočem se medijskem okolju bistveni politična in pravna 

podpora, pa tudi stalna finančna podpora Uniji. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Cilj pripravljalnega ukrepa je nadaljevati delo projekta Preiskovalno novinarstvo za Evropo, #IJ4EU in 

vzpostaviti niz Evropskih raziskovalnih štipendij za novinarske raziskave s čezmejno razsežnostjo s ciljem, 

da se v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira vključi v proračun kot stalna vrstica v skladu z 

resolucijo Parlamenta o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 85 
=== ITRE/5056 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 03 04 — WiFi4EU – Podpora uvajanju prostega lokalnega wifija 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Rezerva         

Skupaj  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 14 500 000 7 100 000 34 298 355 56 938 000 

Obrazložitev: 

Dodatne odobritve so potrebne za obravnavanje povpraševanja in zmanjšanje vrzeli pri doseganju cilja v 

višini 120 milijonov EUR v triletnem obdobju, o katerem so se dogovorili Parlament, Svet in Komisija. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 999 
=== GUE//8124 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 03 04 — WiFi4EU – Podpora uvajanju prostega lokalnega wifija 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 03 04 
1.1.83 

24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Rezerva         

Skupaj  24 298 355 49 838 000 19 798 355 49 838 000 10 201 645 10 162 000 30 000 000 60 000 000 

Opombe: 
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Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene podpori subjektov z javno .......... dodatek pri zagotavljanju drugih javnih 

storitev. 

Dodati naslednje besedilo: 

Pri dodelitvi sredstev za uvedbo brezplačnega lokalnega wifija bodo imele prednost prijave občin in javnih 

organizacij iz najbolj oddaljenih regij ter odročnih, otoških in redko poseljenih območij. 

Obrazložitev: 

Sredstva za uvedbo brezplačnega lokalnega wifija se podeljujejo po načelu "kdor prvi pride, prvi melje". Je 

pa treba za nekatere oddaljene in odročne občine v redkeje poseljenih in najbolj oddaljenih regijah zagotoviti 

več sredstev, če želimo zagotoviti teritorialno in socialno kohezijo Unije. Če želimo brezplačen wifi uvesti 

tudi v najbolj odročnih območjih Unije, je treba precej povečati sredstva v tej vrstici. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 63 
=== ITRE/5030 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 01 01 — Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 01 01 
1.1.31 

446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Rezerva         

Skupaj  446 952 871 466 500 000 442 952 871 466 500 000 4 000 000  446 952 871 466 500 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 86 
=== ITRE/5057 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 02 01 — Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 02 01 
1.1.31 

877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Rezerva         

Skupaj  877 375 691 711 700 000 831 375 691 711 700 000 71 000 000 17 000 000 902 375 691 728 700 000 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitev je zajeti zlasti področja umetne inteligence in kibernetske varnosti, ki še posebej 

potrebujejo dodatne naložbe in so v zadnjem letu izkusila visoko stopnjo preobremenitve. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 304 
=== ENVI/5405 === 
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vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Rezerva         

Skupaj  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 65 
=== ITRE/5033 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 03 01 — Izboljšanje zdravja in dobrega počutja v celotnem življenjskem obdobju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 03 01 
1.1.31 

179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Rezerva         

Skupaj  179 751 775 147 200 000 164 001 775 147 200 000 15 750 000  179 751 775 147 200 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 66 
=== ITRE/5034 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 03 02 — Spodbujanje vključujočih, inovativnih in varnih evropskih družb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 03 02 
1.1.31 

53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Rezerva         

Skupaj  53 632 314 47 700 000 48 382 314 46 700 000 5 250 000 1 000 000 53 632 314 47 700 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 522 
=== VERT/7684 === 
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vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 03 03 — Spodbujanje varne evropske družbe 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 03 03 
1.1.31 

78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Rezerva         

Skupaj  78 153 053 55 400 000 58 403 053 55 400 000   58 403 053 55 400 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Dejavnosti bodo vključevale dejavnosti sodelovanja .......... programov, vključno z ukrepi prejšnjih okvirnih 

programov. 

Dodati naslednje besedilo: 

Dejavnosti bodo vključevale nova pravila za pogodbe o digitalnem blagu, ki bodo lahko razumljiva za 

potrošnike in podjetja, ter razvoj sistema IT za ocenjevanje pametnih proizvodov, da bodo lahko 

potrošniki lažje uveljavljali svoje pravice in zahtevali odškodninsko odgovornost proizvajalcev. 

Opredelitev skupnih standardnih pravil za ocenjevanje pametnih proizvodov in njihovih pogodbenih 

mehanizmov bi lahko prinesla prednosti evropskim malim in srednjim podjetjem, ki želijo prodajati 

uporabniku prijazne izdelke, ter tako povečala zaupanje in pravno varnost v digitalnem gospodarstvu, kjer 

ima internet stvari vse večjo vlogo. V ta namen bi lahko proizvajalci uporabljali sistem oznak za 

pomembne značilnosti pametnih proizvodov, vključno z varnostjo (šifriranje) in samodejnim 

posodabljanjem programske opreme. Ta sistem oznak bi razvili akterji v sektorju interneta stvari v 

sodelovanju s pravniki in strokovnjaki za varstvo podatkov. Dopolnil bi mehanizem varnostnega 

certificiranja IT, saj bi potrošniki lažje razlikovali med proizvodi na trgu, s certifikatom ali brez njega, ter 

njihovimi pogodbenimi podrobnostmi. 

Obrazložitev: 

Ta osnutek dopolnitve upošteva pripombe Komisije k novemu pilotnemu projektu št. 36 (Raziskave in 

razvoj sistema za ocenjevanje varnosti informacijske tehnologije v pametnih proizvodih: na poti k varnemu 

internetu stvari za potrošnike) in jih podaja kot običajno spremembo zadevne proračunske vrstice. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 105 
=== ITRE/5162 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 77 20 — Pilotni projekt – Umetnost in digitalno sproščanje ustvarjalnosti za evropsko 

industrijo, regije in družbo 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 1 185 000 p.m. 1 185 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 185 000 



 

 130 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju še neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Dodati naslednje besedilo: 

Ali bo Evropa lahko tekmovala na svetovnem trgu, bo odvisno od njene zmogljivosti, da znanstveno in 

tehnološko znanje pretvarja v inovativne proizvode in storitve. Še več, privlačnost Evrope bo močno 

odvisna od tega, ali bodo njene regije znale oblikovati navdihujoče, motivirajoče in v prihodnost 

usmerjeno okolje za svoje državljane. Preoblikovanje družbe z digitalnimi tehnologijami ustvarja 

priložnosti za Evropo, ki bi lahko bile v celoti izkoriščene prek skupnih prizadevanj med umetnostjo in 

tehnologijo. V digitalnem svetu lahko Evropa zasede vodilni položaj, kar zadeva način življenja in tiste 

elemente digitalne revolucije, ki so najbolj odvisni od ustvarjalnosti oziroma v širšem smislu na področju 

vsebine. Predano partnerstvo med umetnostjo in tehnologijo lahko prispeva k uresničitvi tega na tako 

različnih področjih, kot so socialno vključevanje, novi digitalni mediji (razširjena resničnost, novi mediji, 

denimo družbeni mediji itd.), razvoj mest (pametna mesta, internet stvari itd.) ali prihodnost mobilnosti. 

Okrepljeno sodelovanje med umetnostjo in tehnologijo ne bi zgolj spodbudilo inovacij in s tem okrepilo 

konkurenčnosti Evrope, temveč bi pripomoglo tudi k sprostitvi ustvarjalnosti v naši družbi in v evropskih 

regijah. V več sklepih predsedstva o prehajanju med kulturo in poslovnim svetom so bile evropske 

institucije zato pozvane k razmisleku o krepitvi sodelovanja med umetnostjo in tehnologijo za celostno 

iskanje priložnosti, ki bi presegalo tradicionalne meje med sektorji, disciplinami ali delitvijo na kulturo in 

inženirstvo. 

Evropska komisija – GD CONNECT – se je na to odzvala s programom STARTS – inovacije na stičišču 

znanosti, tehnologije in umetnosti. Gre za zelo smel korak, pri katerem je v ospredju spodbujanje inovacij 

v industriji, umetnost pa predstavlja gibalo nekonvencionalnega razmišljanja in raziskovanja. Evropska 

komisija spodbuja inovacije, ki izhajajo iz takšnega sodelovanja, tako da uvaja usmerjevalne projekte, ki 

izpostavljajo osrednjo vlogo umetnosti pri spoprijemanju z izzivi v kontekstu enotnega digitalnega trga. 

Namen pilotnega projekta, ki temelji na delu, opravljenem v okviru predhodnih projektov, je raziskati, 

kako bi lahko program čim bolje posplošili in zamisli iz programa STARTS iz povsem industrijskega 

okolja razširili na področja regionalnega razvoja in razvoja mest, kjer ima digitalna razsežnost tudi 

pomembno vlogo. Razvit bo skladen horizontalni okvir za razmišljanje o povezavah med umetnostjo in 

tehnologijo med sektorji in disciplinami v Evropi, pa tudi med ustreznimi dejavnostmi evropskih institucij 

(vključno s strukturnimi skladi za okvirne programe, izobraževalnimi programi itd.). 

Vzpostavljena bo mreža ključnih igralcev iz umetniškega sveta (umetniške ustanove in umetniki, ki se 

izražajo s tehnologijo), digitalnih medijev, ki medijske vsebine ustvarjajo s pomočjo umetnosti, industrije, 

ki na umetnost gleda kot na sredstvo raziskovanja morebitne uporabe, ter regij in mest, ki so pripravljeni 

ustvariti infrastrukturo, kjer bi potekalo sodelovanje med umetniki in tehnologi, ki bi lahko spodbudilo 

urbani razvoj. Podpiral bo umetniško raziskovanje tehnologije, denimo, s podpiranjem tehnologij za 

uprizoritve in inštalacije, ter spodbujal najobetavnejše rešitve z začetnim kapitalom za ideje za umetniško-

tehnološka sodelovanja. Še posebej bo podpiral praktične mehanizme, ki pomagajo spreminjati 

novonastajajoče ideje iz tovrstnih raziskovalnih sodelovanj v oprijemljivo korist za evropsko družbo in 

industrijo. 

Obrazložitev: 

Evropska unija se močno zanaša na svojo sposobnost inoviranja. Nadaljevanje tega ukrepa nam omogoča, da 

naredimo naslednji korak, začnemo razmišljati bolj celostno ter vse bolj povežemo ustvarjalne panoge, 

sektor, v katerem je EU svetovna velesila, ter naravoslovne znanosti in tehnologijo, s čimer bi premagali 

stereotipe, ki ločujejo sektorje in jim preprečujejo, da bi svoj potencial v celoti uresničili. Pilotni projekt 

namerava nadaljevati po poti prejšnjega, nadvse uspešnega projekta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 162 
=== CULT/5910 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 04 77 24 — Pilotni projekt – Digitalna evropska platforma kakovostnih ponudnikov vsebin 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 77 24 
1.1.PPPA 

p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 117 000 p.m. 117 000 390 000 273 000 390 000 390 000 

Obrazložitev: 

To je nadaljevanje prve faze iz leta 2019. Z dodatnimi sredstvi v višini 390.000 EUR (poleg že odobrenih 

390.000 EUR) bo pilotni projekt mogoče uspešno izvesti. 

Poleg reguliranja obstoječih platform moramo najti alternativne poslovne modele za digitalni 

svet, da bi tako zaščitili naše temeljne pravice in državljanske svoboščine, hkrati pa podprli kulturno 

raznolikost 

in naše ustvarjalne sektorje. Evropska digitalna platforma, za katero velja pametna in trdna zakonodaja EU, 

je 

inovativna pobuda za uresničitev teh ciljev. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 160 
=== CULT/5908 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Rezerva         

Skupaj      700 000 700 000 700 000 700 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Preverjanje spoštovanja temeljnih pravic v sistemih za filtriranje in urejanje spletne 

vsebine, ki temeljijo na umetni inteligenci 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Skupaj z novimi tehnologij in platformami, namenjenimi izmenjavi avdiovizualnih in drugih vsebin, so se 

pojavili tudi novi načini za distribucijo in dajanje na voljo nezakonite vsebine v spletu (npr. sovražni 

govor, teroristične vsebine, kršitve pravic intelektualne lastnine). To vpliva na možnost državljanov, da 

prek spleta dostopajo do znanja oziroma prejmejo in posredujejo informacije. Podjetja za urejanje vsebine 

vse pogosteje prostovoljno uporabljajo širok nabor tehnologij filtriranja, določenih v zakonodaji EU. Med 

te tehnologije sodijo tehnologije za filtriranje vsebin in tehnologije strojnega učenja za razvrščanje in 

označevanje vsebin. Pri čemer pa učinkovitost in točnost tehnologij filtriranja, temelječih na umetni 
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inteligenci, nihata na različnih ravneh. Številne od teh metod na splošno niso povsem zanesljive in dajejo 

lažno pozitivne rezultate, kar ogroža temeljne pravice, vključno s svobodo izražanja in pravico do 

zasebnosti. Hkrati pa niso na voljo nobeni podatki o parametrih, na podlagi katerih naj bi bila določena 

vsebina nezakonita. Kljub tem težavam več pobud EU že podpira ali se sklicuje na uporabo takšnih 

ukrepov za odpravo škodljive spletne vsebine (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, direktiva o 

avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, predlog uredbe o preprečevanju razširjanja terorističnih 

spletnih vsebin). 

Cilj pilotnega projekta je zagotoviti večjo preglednost nad delovanjem teh orodij in hkrati povečati njihovo 

točnost, tako da se v zvezi z njimi preverja spoštovanje temeljnih pravic. 

Pilotni projekt bo zajemal naslednje korake: 

– zagotovitev pregleda nad različnimi sistemi za urejanje vsebin, 

– opredelitev in analiza primerov dobre prakse za urejanje vsebin, 

– razvoj okvira za preverjanje spoštovanja človekovih pravic v sistemih za urejanje vsebin, 

– izvedba preverjanj spoštovanja temeljnih pravic. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Ob večji uporabi interneta in novih tehnologij za izmenjavo avdiovizualnih in drugih vsebin so se pojavili 

novi možni načini za distribucijo nezakonite vsebine v spletu. Podjetja so pod vse večjim pritiskom, da za 

rešitev problema velikega obsega novih naloženih vsebin uporabljajo avtomatizirane tehnologije. To, da se 

skuša vzpostaviti zdrav spletni ekosistem, je sicer legitimno, a ta prizadevanja ne bi smela privesti do 

omejevanja temeljnih pravic v spletu. Cilj pilotnega projekta je povečati preglednost in točnost teh 

tehnologij. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 100 
=== ITRE/5157 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Evropski prostor za sodelovanje muzejev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V skladu s predlogom za program Obzorje Evropa naj bi bil oblikovan oblak za kulturno dediščino. 

Pilotni projekt bo prispeval k pripravi in lažji vzpostavitvi prostora za sodelovanje od leta 2021. Ta 
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pripravljalna faza je potrebna, ker bi bil to prvi tovrstni prostor; vzpostavitev mreže in uvedba tovrstne 

storitve v oblaku bosta prispevali k uspehu projekta Obzorje Evropa. 

V okviru pilotnega projekta bo pripravljeno ogrodje za ustrezno digitalno platformo in delovne strukture, 

s pomočjo katerih bo mogoče rešiti izrazito praktične težave, značilne za medmuzejsko sodelovanje, zlasti 

na evropski ravni. 

Pilotna faza bo namenjena spodbujanju izmenjave med muzeji, pripravi prednostnih nalog in rešitvi 

aktualnih problemov. Poleg tega se bo pri tem procesu skušalo ugotoviti, v zvezi s katerimi novimi izzivi in 

področji bi sistem lahko bil nadgrajen. 

V okviru tega prostora za sodelovanje na področju raziskav in inovacij bo s pomočjo novih tehnologij 

zagotovljen dostop do kulturne dediščine. Poleg tega se bo spodbujal in omogočal lažji prenos znanja in 

spretnosti, omogočila vzpostavitev posameznih delovnih skupin in projektnih struktur ter oblikoval 

evropski kulturni odziv na tržno usmerjene storitve v oblaku. Pilotni projekt lahko – med drugim z oceno 

učinka ter vzpostavitvijo mreže strokovnjakov in delovnih skupin – prispeva k pripravi in lažji vzpostavitvi 

skupnega prostora za vesolje od leta 2021. 

Obrazložitev: 

V skladu s predlogom za program Obzorje Evropa naj bi bil oblikovan oblak za kulturno dediščino. Pilotni 

projekt bo prispeval k pripravi in lažji vzpostavitvi prostora za sodelovanje od leta 2021. Ta pripravljalna 

faza je potrebna, ker bi bil to prvi tovrstni prostor; vzpostavitev mreže in uvedba tovrstne storitve v oblaku 

bosta prispevali k uspehu projekta Obzorje Evropa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 109 
=== ITRE/5175 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 04 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 04 77 26 
1.1.PPPA 

    400 000 250 000 400 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 250 000 400 000 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vzpostavitev foruma za digitalno izobraževanje za razpravo o potrebi po razvoju 

evropskih smernic za razumevanje, kako bi lahko digitalne tehnologije vplivale na intelektualne 

sposobnosti otrok, zlasti v zgodnjih fazah njihovega izobraževalnega razvoja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Vzpostavitev enotnega digitalnega trga temelji na širjenju digitalnih tehnologij in potrebi po vedno bolj 

vseprisotni povezljivosti, ki postavlja pod vprašaj sedanji sistem izobraževanja otrok v šolah in drugih 

ustanovah. 

Bolje je treba preučiti in izmenjati izkušnje, pridobljene na ravni držav članic, da se sprejmejo skupni 

pristopi za spoprijemanje z vse pogostejšim pojavom digitalne zasvojenosti, ki prizadene posameznike, 

zlasti v starosti, ko se še razvijajo. 

Študije in raziskave tega vprašanja so še vedno zelo redke in evropska mreža bi lahko koristila celotni 

skupnosti vzgojiteljev, upravljavcev in učiteljev, ki vključujejo vedno več digitalnih tehnologij v 
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izobraževalna gradiva in šolske prakse. 

Digitalna zasvojenost in zasvojenost z internetom sta zaskrbljujoči stranski posledici digitalizacije našega 

gospodarstva in z oblikovanjem takšnega evropskega foruma bo mogoče politike EU resno izboljšati. 

Ta forum za digitalno izobraževanje: 

- bi lahko tvorili strokovnjaki s področja izobraževanja in e-zdravja iz držav članic; 

- bi moral razpravljati o smernicah na podlagi podatkov, ki bi jih zagotovili člani foruma (raven držav 

članic/regionalna/lokalna raven, kot je primerno), o stopnjah digitalne odvisnosti in ravni informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij, uvedenih v izobraževanju/šolah (razpoložljivost in kakovost opreme v 

šolah, internetne povezave, učna gradiva itd.); 

- bi se moral opirati na podatke držav članic/regionalne/lokalne podatke pri svojem pristopu k opredelitvi 

morebitnih smernic o digitalni zasvojenosti in zasvojenosti z internetom v šolah, vključno s podatki o 

digitalizaciji izobraževanja; 

- bi morala usklajevati Komisija. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Zasvojenost z internetom in digitalna zasvojenost sta resno obravnavani v smernicah Svetovne zdravstvene 

organizacije, ki ti posledici vključujejo kot potencialni patologiji, s katerima bi se morale spoprijeti politike 

na ravni držav in Evropske unije. Pristop na ravni EU bi bil lahko zelo koristen za vse pobude, ki bodo 

nastale iz ukrepov programa za digitalno Evropo ter se bodo izvajale na zasebni ravni oziroma jih že izvajajo 

posamezne izobraževalne ustanove. Forum, ki bo ustanovljen, bi morala usklajevati Komisija, odprt pa bi 

moral biti za vso skupnost ustreznih deležnikov.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1017 
=== GUE//8151 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 11 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − Program Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 10 01 05 11Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − Program Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 
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Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za uradnike in začasne uslužbence, ki zasedajo mesta iz 

odobrenega kadrovskega načrta Skupnega raziskovalnega središča in izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe – program Euratom, in sicer zlasti: 

– neposredne dejavnosti, kot so raziskovalne dejavnosti, dejavnosti znanstvene in tehnične podpore ter 

dejavnosti predhodnih raziskav, ki se izvajajo v enotah Skupnega raziskovalnega središča in delegacijah 

Unije, 

– posredne dejavnosti, ki sestojijo iz programov, izvajanih kot del dejavnosti Skupnega raziskovalnega 

središča, ki se izvajajo na konkurenčni osnovi. 

Stroške osebja sestavljajo osnovna plača, dodatki, različna nadomestila in prispevki na podlagi zakonskih 

določb, vključno s stroški v zvezi z začetkom delovnega razmerja, spremembo kraja zaposlitve ali 

prenehanjem delovnega razmerja. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 11 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − Program Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 11 
1.1.32 

56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  56 942 520 56 942 520 56 942 520 56 942 520 -56 942 520 -56 942 520 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1018 
=== GUE//8152 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 12 — Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 
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Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 10 01 05 12Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov, ki se nanašajo na zunanje sodelavce na delovnih mestih, ki jih 

ni v kadrovskem načrtu Skupnega raziskovalnega središča, tj. pogodbeno osebje, prejemnike štipendij, 

napotene nacionalne strokovnjake in gostujoče znanstvenike, vključno z zunanjimi sodelavci, zaposlenimi v 

delegacijah Unije, ki izvajajo programe za raziskave in inovacije – program Euratom. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 12 — Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 12 
1.1.32 

10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  10 455 000 10 455 000 10 455 000 10 455 000 -10 455 000 -10 455 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1019 
=== GUE//8153 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 13 — Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 10 01 05 13Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju: 

– odhodkov, povezanih z osebjem, ki niso kriti iz postavk 10 01 05 11 in 10 01 05 12, vključno z misijami, 

usposabljanjem, zdravstvenimi in socialnimi storitvami, odhodkov za pripravo natečajev in razgovorov s 

kandidati, stroškov za reprezentanco itd., 

– odhodkov v zvezi z vsemi sredstvi, uporabljenimi za izvajanje dejavnosti Skupnega raziskovalnega 

središča (JRC). To vključuje: 

– stroške, povezane z upravljanjem in delovanjem direktoratov JRC: redno vzdrževanje zgradb, 

tehnične infrastrukture in znanstvene opreme; voda in oskrba z energijo; ogrevanje, hlajenje in 

prezračevanje; material in oprema za delavnice; čiščenje lokacij, cest in zgradb; ravnanje z odpadki 

itd., 

– stroške, povezane z upravno pomočjo direktoratov JRC: pohištvo; pisalne potrebščine; 

telekomunikacije; dokumentacija in publikacije; prevoz; drugi pripomočki; splošna zavarovanja itd., 

– odhodke za varnost in zaščito lokacij: zdravje in varnost pri delu; zaščita pred sevanjem; gasilske 

storitve itd., 

– odhodke za informacijsko tehnologijo: računalniški prostori; strojna in programska oprema; mrežne 

storitve; informacijski sistemi; služba za pomoč in pomoč uporabnikom itd., 

– neperiodične stroške. Ta postavka zajema obnovo, saniranje in gradbena dela na lokacijah JRC. 

Obravnava stroške, kot so izredni stroški vzdrževanja, obnovitvena dela, prilagajanje novim 

standardom itd. Financira lahko tudi raziskovalne infrastrukture, ki niso zajete v postavki 10 01 05 

14. 

Namenski prejemki, prejeti v skladu s postavko 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Znesek takšnih prihodkov se oceni na 1 042 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 13 — Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe − Program 

Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 13 
1.1.32 

37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  37 455 106 37 455 106 37 455 106 37 455 106 -37 455 106 -37 455 106 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1020 
=== GUE//8154 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 14 — Drugi odhodki za nove večje raziskovalne infrastrukture − Program Euratom 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Postavka: 

Drugi odhodki za nove večje raziskovalne infrastrukture − Program Euratom 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov v zvezi z vsemi sredstvi za financiranje velikih raziskovalnih 

infrastrukturnih projektov, zlasti gradnjo novih stavb, popolno prenovo obstoječih stavb in nakupom 

pomembne opreme v zvezi s tehnično infrastrukturo lokacij.  

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 01 05 14 — Drugi odhodki za nove večje raziskovalne infrastrukture − Program Euratom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 01 05 14 
1.1.32 

20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  20 018 830 20 018 830 18 518 830 18 518 830 -18 518 830 -18 518 830 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 782 
=== S&D//7267 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 10 02 01 — Obzorje 2020 – K uporabnikom usmerjena znanstvena in tehnična podpora politikam 

Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 02 01 
1.1.31 

38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Rezerva         

Skupaj  38 659 347 34 500 000 38 659 347 34 500 000 3 865 935 1 932 967 42 525 282 36 432 967 

Obrazložitev: 

Dopolnitev bo prispevala k izpolnitvi zaveze, da bo 20 % odhodkov EU v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1021 
=== GUE//8155 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 10 03 01 — Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju znanstvene in tehnične podpore ter raziskovalnih dejavnosti, ki jih izvaja 

Skupno raziskovalno središče v okviru programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za 

atomsko energijo (2019–2020). Neposredni ukrepi iz programa Euratom imajo naslednje posebne cilje: 

– izboljšati jedrsko varnost, vključno z varnostjo jedrskih reaktorjev in goriva, ravnanjem z odpadki, tudi s 

končnim odlaganjem odpadkov v geološke formacije ter ločevanjem in pretvorbo, razgradnjo ter 

pripravljenostjo na izredne dogodke, 

– izboljšati jedrsko varnost, vključno z jedrskimi zaščitnimi ukrepi, neširjenjem, bojem proti nezakoniti 

trgovini in jedrsko forenziko,  

– povečati odličnost jedrske znanstvene baze za standardizacijo, 

– spodbujati upravljanje znanja ter izobraževanje in usposabljanje, 

–  podpirati politiko Unije o jedrski varnosti in zaščiti. 

Te odobritve krijejo tudi dejavnosti, ki so nujne za izvajanje nadzornih ukrepov v skladu s poglavjem 7 

naslova II Pogodbe Euratom in obveznosti, ki izhajajo iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ter izvajanja 

programa Komisije za podporo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). 

Krijejo posebne odhodke, ki se nanašajo na raziskovalne in podporne dejavnosti, vključno z nakupom 

znanstvene in tehnične opreme, naročanjem znanstvenih in tehničnih storitev, dostopom do informacij, 

nakupom potrošnega materiala itd. To vključuje odhodke za znanstveno infrastrukturo, neposredno povezane 

z zadevnimi projekti. To vključuje tudi odhodke zunanjih uporabnikov, ki dostopajo do fizičnih 

raziskovalnih infrastruktur JRC za opravljanje raziskav, eksperimentalni razvoj ali za izvajanje 

izobraževanja in usposabljanja. 

Krijejo tudi vse odhodke v zvezi z nalogami raziskovalne in znanstvene podpore iz tega člena, povezanimi z 

dejavnostmi, ki so Skupnemu raziskovalnemu središču naložene v okviru njegove udeležbe v konkurenčnih 

pogojih pri podpori politik Unije in v imenu zunanjih organov. 

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavkah 6 2 2 3 in 6 2 2 6 izkaza prihodkov 

omogočijo dodatne odobritve. 

Znesek takšnih prihodkov se oceni na 1 000 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 503 
=== VERT/7631 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Člen 10 03 01 — Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 10 03 01 — Dejavnosti Euratom na področju neposrednih raziskav 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 01 
1.1.32 

13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  13 701 830 12 000 000 12 101 830 11 500 000 -12 101 830 -11 500 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Evropski svet, Komisija in Evropski parlament so se leta 2013 zavezali, da bodo vsaj 20 % proračuna EU 

namenili za odhodke, povezane s podnebjem. To zavezo, sprejeto pred pospešitvijo podnebnih sprememb in 

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 

proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

odstotni cilj dosegli za celoten večletni finančni okvir 2014–2020. Ta osnutek dopolnitve je namenjen 

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1022 
=== GUE//8156 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 03 50 01 — Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega 

prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (2014–2020) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 50 01 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 10 03 50 01Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) 

za raziskave in tehnološki razvoj (2014–2020) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih 

odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v 

programu Euratom v obdobju 2014–2020.  

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavkah 6 0 1 3 in 6 0 3 1 izkaza prihodkov 

omogočijo dodatne odobritve.  

Znesek takšnih prihodkov se oceni na 5 466 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1023 
=== GUE//8157 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 03 50 02 — Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega 

prostora) za raziskave in tehnološki razvoj (pred letom 2014) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 50 02 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Postavka 10 03 50 02Odobritve iz prispevkov tretjih oseb (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora) 

za raziskave in tehnološki razvoj (pred letom 2014) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov, ki ustrezajo prihodkom, ki so podlaga za zagotovitev dodatnih 

odobritev od tretjih oseb ali tretjih držav (ki niso del Evropskega gospodarskega prostora), ki sodelujejo v 

programu Euratom v obdobju pred letom 2014. 

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavkah 6 0 1 3 in 6 0 3 1 izkaza prihodkov 
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omogočijo dodatne odobritve. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1024 
=== GUE//8158 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 10 03 51 — Zaključek sedmega okvirnega programa – Euratom (2007–2013) 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 03 51 
1.1.32 

p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Postavka: 

Člen 10 03 51 —Zaključek sedmega okvirnega programa – Euratom (2007–2013) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju plačil za neporavnane obveznosti iz preteklih let. 

V skladu s členom 21 finančne uredbe lahko vsi prihodki v postavkah 6 2 2 3 in 6 2 2 6 izkaza prihodkov 

omogočijo dodatne odobritve. 

Obrazložitev: 

Jedrska energija ni trajnostna, obstaja zelo veliko tveganje za jedrske nesreče v vse starejših obratih, 

globalno segrevanje ogroža sposobnost hlajenja jedrskih elektrarn, še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje 

ravnanja z jedrskimi odpadki. Polovica držav članic jedrske energije ne uporablja (več), zato ne bi bilo prav, 

če bi se proračun za celo Unijo namenil za financiranje Euratoma, ki bi ga bilo treba ukiniti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 554 
=== I-D//7717 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 01 — Izvajanje in razvoj enotnega trga za finančne storitve 

Spremeniti zneske,pripombe in pravna podlaga na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 01 
1.1.SPEC 

3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  3 316 355 3 450 000 3 316 355 3 450 000 -3 316 355 -3 450 000 p.m. p.m. 
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Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju izdatkov, nastalih v povezavi z ukrepi, ki prispevajo k dokončnemu 

oblikovanju, delovanju in razvoju notranjega trga na področju finančnih storitev, finančne stabilnosti in unije 

kapitalskih trgov, ter ukrepi, ki prispevajo zlasti k: 

– približevanju državljanom in podjetjem, vključno z razvojem in izboljšanjem dialoga z državljani ter 

podjetji: s pomočjo ukrepov, katerih namen je povečati učinkovitost delovanja notranjega trga ter 

državljanom in podjetjem zagotoviti dostop do več pravic in možnosti, ki so rezultat odpiranja in 

poglabljanja notranjega trga brez meja, ter jim omogočiti, da navedene pravice in možnosti v celoti 

uveljavijo, ter s pomočjo ukrepov spremljanja in vrednotenja, ki zadevajo praktično uveljavljanje pravic 

in možnosti s strani državljanov in podjetij, da se opredelijo ovire, ki bi jim lahko onemogočale 

uveljavljanje teh pravic v celoti, ter olajša odstranjevanje teh ovir, 

– celovitemu pregledu predpisov z namenom izvedbe potrebnih sprememb in vsesplošne analize 

učinkovitosti ukrepov, ki so bili izvedeni za dobro delovanje notranjega trga za finančne storitve in 

ovrednotenje vsesplošnega učinka notranjega trga na podjetja in gospodarstvo, vključno z nakupom 

podatkov in dostopom služb Komisije do zunanjih podatkovnih zbirk, prav tako pa tudi ciljnim 

dejavnostim, namenjenim izboljšanju razumevanja delovanja notranjega trga in nagrajevanju aktivne 

udeležbe pri podpiranju tega delovanja, 

– zagotavljanju dokončnega oblikovanja in upravljanja notranjega trga, zlasti na področju pokojnin, 

prostega pretoka kapitala in finančnih storitev, ter spremljanja izvajanja predpisov v državah članicah, 

– razširitvi strategije za razvoj statistike o sektorjih finančnih storitev in projekte statističnega razvoja v 

sodelovanju z Eurostatom in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), 

– krepitvi in razvoju finančnih in kapitalskih trgov ter finančnih storitev, ki so na voljo podjetjem in 

fizičnim osebam; prilagajanju tržnega okvira, zlasti glede spremljanja in pravnega urejanja dejavnosti 

subjektov in transakcij, da se upoštevajo spremembe na ravni Unije in svetovni ravni, dejanski položaj 

eura in novi finančni instrumenti, in sicer s predstavitvijo novih pobud, katerih namen je utrditev in 

analiza kumulativnega učinka pravne ureditve, 

– izboljšanju plačilnih sistemov in maloprodajnih finančnih storitev na notranjem trgu; zmanjševanju 

stroškov takšnih transakcij in časa, potrebnega zanje, ob upoštevanju razsežnosti notranjega trga; razvoju 

in krepitvi zunanjih vidikov direktiv, ki se uporabljajo za finančne institucije, vzajemnega priznavanja 

finančnih instrumentov v odnosu do tretjih držav, mednarodnih pogajanj in pomoči tretjim državam pri 

vzpostavljanju tržnega gospodarstva, 

– izvajanju številnih ukrepov, predlaganih v akcijskem načrtu: evropsko pravo družb in upravljanje 

podjetij, kar bi lahko omogočilo študije o številnih ciljnih področjih, da se pripravijo potrebni 

zakonodajni predlogi, 

– aktivni udeležbi na srečanjih mednarodnih združenj/organizacij, na primer Mednarodnega združenja 

zavarovalnih nadzornikov (IAIS/AICA) in Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih 

papirjev (IOSCO); sem so vključeni tudi odhodki za sodelovanje Komisije v članstvu te skupine, 

– razvoju ocenjevanja in študij učinka na različne vidike politik iz tega poglavja za oblikovanje novih 

ukrepov ali revizijo z njimi povezanih obstoječih ukrepov, 

– vzpostavljanju in vzdrževanju informacijskih sistemov, ki so neposredno povezani z uvajanjem in 

spremljanjem politik v okviru notranjega trga za finančne storitve, 

– podpori dejavnostim, katerih namen je prispevati k doseganju ciljev politik Unije, in sicer s povečanjem 

konvergence in sodelovanja pri nadzoru ter na področju finančnega poročanja znotraj in zunaj Unije. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov za posvetovanje, študije, raziskave, ocene, srečanja 

strokovnjakov, dejavnosti informiranja in komuniciranja, gradivo za osveščanje in usposabljanje ter 
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publikacije, ki so neposredno povezani z uresničevanjem ciljev ali ukrepov iz tega člena, ter vseh drugih 

odhodkov za tehnično in upravno pomoč. 

Odobritvam iz tega člena je treba dodati prispevke držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem 

gospodarskem prostoru, zlasti členom 82 Sporazuma in Protokolom 32 k Sporazumu. Ti zneski izhajajo iz 

prispevkov držav Efte, ki se vnesejo v člen 6 3 0 izkaza prihodkov, ki so namenski prejemki v skladu s 

točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe ter so podlaga za zagotavljanje ustreznih odobritev in 

njihovega izvrševanja po Prilogi „Evropski gospodarski prostor“ k temu delu izkaza odhodkov tega oddelka, 

ki tvori sestavni del splošnega proračuna. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Naloga, ki izhaja iz pooblastil Komisije na institucionalni ravni, v skladu s členom 58(2) Uredbe (EU, 

Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 

1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 

283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 

30.7.2018, str. 1). 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 434 
=== ECON/6121 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 04 — Evropski bančni organ (EBA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Rezerva         

Skupaj  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 2 000 000 2 000 000 20 973 718 20 973 718 

Obrazložitev: 

Aprila 2019 so bile sprejete spremembe uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov in o finančnih 

trgih. Za nove naloge EBA, na primer preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma 

(AML/CTF), bosta po ocenah EBA potrebna približno 2 milijona EUR za 12 ekvivalentov polnega 

delovnega časa, kar je minimum za učinkovito izvajanje novih nalog. Trenutno imajo vsi evropski nadzorni 

organi skupaj za področje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma zaposlenega 2,2 delavca s 

polnim delovnim časom, od tega v EBA 1,8 delavca. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 555 
=== I-D//7718 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 04 — Evropski bančni organ (EBA) 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Rezerva         

Skupaj  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 -473 718 -473 718 18 500 000 18 500 000 

Obrazložitev: 

Nadaljnje zmanjšanje te proračunske vrstice se zdi upravičeno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 804 
=== S&D//7289 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 04 — Evropski bančni organ (EBA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 04 
1.1.DAG 

18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Rezerva         

Skupaj  18 973 718 18 973 718 18 973 718 18 973 718 102 422 102 422 19 076 140 19 076 140 

Obrazložitev: 

Aprila 2019 so bile sprejete spremembe uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov in o finančnih 

trgih. Za nove naloge EBA, na primer preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma 

(AML/CTF), bodo potrebna dodatna sredstva. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 435 
=== ECON/6126 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 05 — Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Rezerva         

Skupaj  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 1 076 230 1 076 230 11 838 533 11 838 533 

Obrazložitev: 

Proračunska sredstva EIOPA je treba povečati za 10 %, saj je ta organ dobil nove naloge in pristojnosti na 

področju varstva potrošnikov in internih modelov. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 556 
=== I-D//7719 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 05 — Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 05 
1.1.DAG 

10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Rezerva         

Skupaj  10 762 303 10 762 303 10 762 303 10 762 303 -262 303 -262 303 10 500 000 10 500 000 

Obrazložitev: 

Nadaljnje zmanjšanje te proračunske vrstice se zdi upravičeno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 436 
=== ECON/6127 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 06 — Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Rezerva         

Skupaj  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 2 401 738 2 401 738 26 419 114 26 419 114 

Obrazložitev: 

Proračunska sredstva ESMA je treba povečati za 10 %, saj je ta organ dobil nove naloge in pristojnosti na 

področju investicijskih podjetij iz tretjih držav, ključnih referenčnih vrednosti EU, referenčnih vrednosti 

tretjih držav in varstva potrošnikov. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 800 
=== S&D//7285 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 06 — Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Rezerva         

Skupaj  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 1 200 869 1 200 869 25 218 245 25 218 245 

Obrazložitev: 

Z revizijo strukture evropskih nadzornih organov bo odgovornost ESMA večja. Po novem bo moral 

usklajevati državne ukrepe na področju finančnih tehnologij (FinTech) in spodbujati trajnostne finance, na 

primer med izvajanjem stresnih testov na ravni Unije bo moral opredeliti dejavnosti, ki bi utegnile negativno 

vplivati na okolje. Te nove naloge bodo zahtevale dodatna sredstva, zato se predlaga, da se proračun ESMA 

poveča za 5 %. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 557 
=== I-D//7720 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 02 06 — Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 06 
1.1.DAG 

24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Rezerva         

Skupaj  24 017 376 24 017 376 24 017 376 24 017 376 -317 376 -317 376 23 700 000 23 700 000 

Obrazložitev: 

Nadaljnje zmanjšanje te proračunske vrstice se zdi upravičeno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 102 
=== ITRE/5159 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 12 02 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 02 77 10 
1.1.PPPA 

    2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Opazovalnica Evropske komisije za prvo ponudbo kovancev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Prva ponudba kovancev je revolucionaren vir financiranja za zagonska podjetja, pri katerem se 

tehnologija veriženja blokov uporablja za distribucijo žetonov v zameno za denar ali kriptovalute. Če ima 

žeton obliko vrednostnega papirja (terjatev v prihodnjem denarnem toku ali lastniškem kapitalu), se 

uporabljajo veljavni finančni predpisi. Vendar se velika večina teh žetonov ne šteje za vrednostne papirje, 

temveč za storitvene žetone. 

V primeru storitvenih žetonov prva ponudba kovancev zagonskim podjetjem zagotavlja večjo prožnost. 

Zaradi te prožnosti obstaja široka paleta oblik, značilnosti, možnosti in tehničnih dimenzij prve ponudbe 

kovancev. V določeni meri je to koristno, vendar je pravna varnost omejena ali pa je sploh ni. Posledično 

imamo odlične primere projektov, ki ne prejmejo finančnih sredstev, za številne na videz odlične projekte 

pa se na koncu izkaže, da so goljufije. Pomanjkanje pravne varnosti ter jasnih ekonomskih in pravnih 

meril v vsakem primeru prispeva k nestanovitnosti, ki ne odraža nujno podlage zadevnega projekta. 

Da bi se lahko izkoristile prednosti, ki jih lahko storitveni žetoni prinesejo za financiranje prenosa 

tehnologije in inovacij, je nujno zmanjšati negotovost, pojasniti primere dobre prakse in opredeliti merila, 

na podlagi katerih bo mogoče razlikovati med primeri dobre in slabe uporabe. To se lahko doseže z 

ustanovitvijo opazovalnice za prvo ponudbo kovancev, za katero bo pristojna Evropska komisija, v njej pa 
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bodo sodelovali ustrezni deležniki s trga, regulativni organi, organi za varstvo potrošnikov, združenja in 

akademiki, ki bodo podrobno obravnavali taksonomijo, značilnosti, zasnovo sekundarnega trga, elemente 

prospekta in primere dobre prakse v zvezi s prvo ponudbo kovancev, ki se ne štejejo za vrednostne papirje, 

ter preučili mejne primere hibridnih žetonov. 

To bo koristno, ker bo tako določena vrsta meril, na podlagi katerih bodo vlagatelji bolj zaščiteni, poleg 

tega pa bodo zagonska podjetja usmerjala pri tem, katere prakse naj izberejo, katerim naj se izognejo, in 

bodo služila kot smernice za regulativni okvir, ki bo omogočil zbliževanje predpisov držav članic. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

EU mora poiskati inovativne finančne metode za usmerjanje financiranja v pionirska MSP in zagonska 

podjetja ter za pospeševanje prenosa tehnologije. Področje prve ponudbe kovancev ima velik potencial za 

financiranje inovacij, a se hkrati sooča tudi z velikimi regulativnimi izzivi. Opazovalnica za prvo ponudbo 

kovancev bo primerno orodje za evidentiranje predpisov držav članic o storitvenih žetonih, njihove 

taksonomije, značilnosti, vzrokov nestanovitnosti in primerov dobre prakse. Poleg tega bo mogoče prek 

opazovalnice zbrati primere, ki bodo koristili udeležencem na trgu. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 126 
=== IMCO/6361 === 

vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 14 02 01 — Podpora delovanju in posodabljanju carinske unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Rezerva         

Skupaj  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Obrazložitev: 

Program Carina 2020 ima pomembno vlogo pri pospeševanju izvajanja in razvoja carinske politike Unije. 

Bistvenega pomena povečati proračunska sredstva, da se zagotovita kontinuiteta delovanja poslovnih 

sistemov in sistemov IT ter dobro sodelovanje med carinskimi uradniki, kar bo privedlo do boljšega 

razumevanja in izvajanja carinske zakonodaje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 740 
=== S&D//7223 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Člen 14 02 01 — Podpora delovanju in posodabljanju carinske unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 02 01 
1.1.7 

75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Rezerva         

Skupaj  75 164 000 75 200 000 75 164 000 75 200 000 3 122 000 4 277 000 78 286 000 79 477 000 

Obrazložitev: 

Program Carina 2020 ima pomembno vlogo pri pospeševanju izvajanja in razvoja carinske politike Unije. 

Bistvenega pomena povečati proračunska sredstva, da se zagotovita kontinuiteta delovanja poslovnih 

sistemov in sistemov IT ter dobro sodelovanje med carinskimi uradniki, kar bo privedlo do boljšega 

razumevanja in izvajanja carinske zakonodaje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 432 
=== ECON/6118 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Opazovalnica EU za davčna in finančna kazniva dejanja – gradnja zmogljivosti za 

oblikovanje politike Unije na področju obdavčenja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V zadnjih nekaj letih se je razkrilo, kako razširjeno je pranje denarja, davčne utaje in izogibanje plačilu 

davka, kar je močno omajalo zaupanje evropskih državljanov, podjetij in sindikatov v zanesljivost in 

pravičnost pravil EU, ki naj bi preprečila te pojave. Kar trije izmed štirih državljanov pričakujejo, da bo 

Evropska unija na področju obdavčenja storila več, zato je treba interese javnosti in deležnikov pri 

pobudah za strožja evropska pravila glede finančnih kaznivih dejanj, davčnih utaj in izogibanja plačilu 

davka nujno upoštevati. 

Namen pripravljalnega ukrepa je vzpostavitev specializirane in neodvisne opazovalnice EU za davčna in 

finančna kazniva dejanja, katere glavne naloge bodo: 

– oblikovanje javno dostopnega skladišča podatkov o davčnih utajah in izogibanju plačilu davka v EU 

ter učinkih političnih reform na tem področju; 

– širjenje razpoložljivih podatkov na uporabniku prijazen način in obveščanje širše javnosti o 

vprašanjih, povezanih z davčno pravičnostjo za podjetja, posameznike in širšo javnost, vključno z 

vprašanji, kot so pravila zoper pranje denarja; 

– opravljanje tajniških in vodstvenih nalog za prihodnji večdeležniški strokovni forum, ki še ni 

ustanovljen in bo med drugim posvetovalno telo, odgovorno za metodološke smernice na področju 
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obdavčenja in finančnih kaznivih dejanj; 

– predložitev dokazov in priporočil za boj proti davčnim utajam, izogibanju plačilu davka in finančnim 

kaznivim dejanjem na podlagi dela foruma; 

– sodelovanje pri oblikovanju politik Unije na področju obdavčenja in finančnih kaznivih dejanj, da se 

oblikovalcem politik ponudi zanesljivo in raznoliko strokovno znanje; 

– povezovanje z različnimi mednarodnimi organizacijami in državnimi upravami v zvezi z vprašanji, ki 

zadevajo oblikovanje davčne politike EU in njene politike boja proti pranju denarja (zakonodaja proti 

pranju denarja je na primer potrebna v boju proti davčnim utajam). 

Glede na vlogo opazovalnice predlagamo, da vodenje tega pripravljalnega ukrepa prevzame generalni 

direktorat TAXUD pri Evropski komisiji, pri tem pa tesno sodeluje z drugimi ustreznimi generalnimi 

direktorati. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Potreben je organ, katerega posebna naloga bo slediti odločitvam EU na področju obdavčenja in finančnih 

kaznivih dejanj, zagotavljati nove informacije in zastopati tiste, ki trenutno ne sodelujejo v razpravi. 

Trenutno ni dovolj kakovostnih podatkov za EU, sodelujoči deležniki pa so omejeni na poslovni sektor, 

davčne uprave (sindikate) in nevladne organizacije z ozkim mandatom za razpravo o davčni politiki EU (v 

povezavi z okoljem, razvojem ali bojem proti korupciji), zato je ustanovitev tega organa upravičena. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 810 
=== S&D//7300 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 250 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Opazovalnica EU za davčna in finančna kazniva dejanja – gradnja zmogljivosti za 

oblikovanje politike Unije na področju obdavčenja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V zadnjih nekaj letih se je razkrilo, kako razširjeno je pranje denarja, davčne utaje in izogibanje plačilu 

davka, kar je močno omajalo zaupanje evropskih državljanov, podjetij in sindikatov v zanesljivost in 

pravičnost pravil EU, ki naj bi preprečila te pojave. Kar trije izmed štirih državljanov pričakujejo, da bo 

Evropska unija na področju obdavčenja storila več, zato je treba interese javnosti in deležnikov pri 

pobudah za strožja evropska pravila glede finančnih kaznivih dejanj, davčnih utaj in izogibanja plačilu 
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davka nujno upoštevati. 

Namen pripravljalnega ukrepa je vzpostavitev specializirane in neodvisne opazovalnice EU za davčna in 

finančna kazniva dejanja, katere glavne naloge bodo: 

oblikovanje javno dostopnega skladišča podatkov o davčnih utajah in izogibanju plačilu davka v EU ter 

učinkih političnih reform na tem področju; 

širjenje razpoložljivih podatkov na uporabniku prijazen način in obveščanje širše javnosti o vprašanjih, 

povezanih z davčno pravičnostjo za podjetja, posameznike in širšo javnost, vključno z vprašanji, kot so 

pravila zoper pranje denarja; 

opravljanje tajniških in vodstvenih nalog za prihodnji večdeležniški strokovni forum, ki še ni ustanovljen 

in bo med drugim posvetovalno telo, odgovorno za metodološke smernice na področju obdavčenja in 

finančnih kaznivih dejanj; 

predložitev dokazov in priporočil za boj proti davčnim utajam, izogibanju plačilu davka in finančnim 

kaznivim dejanjem na podlagi dela foruma; 

sodelovanje pri oblikovanju politik Unije na področju obdavčenja in finančnih kaznivih dejanj, da se 

oblikovalcem politik ponudi zanesljivo in raznoliko strokovno znanje; 

povezovanje z različnimi mednarodnimi organizacijami in državnimi upravami v zvezi z vprašanji, ki 

zadevajo oblikovanje davčne politike EU in njene politike boja proti pranju denarja (zakonodaja proti 

pranju denarja je na primer potrebna v boju proti davčnim utajam). 

Glede na vlogo opazovalnice predlagamo, da vodenje tega pripravljalnega ukrepa prevzame generalni 

direktorat TAXUD pri Evropski komisiji, pri tem pa tesno sodeluje z drugimi ustreznimi generalnimi 

direktorati. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Potreben je organ, katerega posebna naloga bo slediti odločitvam EU na področju obdavčenja in finančnih 

kaznivih dejanj, zagotavljati nove informacije in zastopati tiste, ki trenutno ne sodelujejo v razpravi. 

Trenutno ni dovolj kakovostnih podatkov za EU, sodelujoči deležniki pa so omejeni na poslovni sektor, 

davčne uprave (sindikate) in nevladne organizacije z ozkim mandatom za razpravo o davčni politiki EU (v 

povezavi z okoljem, razvojem ali bojem proti korupciji), zato je ustanovitev tega organa upravičena. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 527 
=== VERT/7692 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 
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Pilotni projekt — Študija izvedljivosti za evropski register premoženja v okviru boja proti pranju denarja 

in davčnim utajam 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Nedavne novinarske preiskave o davčnih utajah in pranju denarja, na primer panamski in rajski 

dokumenti, so pokazale, da strukture „offshore“, tj. podjetja, skladi, fundacije in finančni instrumenti, ki 

obstajajo v drugih jurisdikcijah oziroma z njihovim posredovanjem, ne omogočajo samo tega, da ostaja 

skrito resnično lastništvo premoženja, temveč tudi njegova lokacija in celo njegov obstoj. Ta tajnost 

kratko- in srednjeročno omogoča, da to premoženje ostane neobdavčeno, in ustvarja plodna tla za 

finančna kazniva dejanja, kot so korupcija, pranje denarja, davčne utaje, izogibanje davkom in 

financiranje terorizma. Dolgoročno pa povečuje neenakost, saj približno 50 % premoženja, skritega v 

davčnih oazah (neprijavljenega premoženja), pripada 0,01 % najbogatejših ljudi na svetu. Premoženje v 

davčnih oazah, ki ni dovolj obdavčeno, je zato verjetno glavni razlog za vse bolj neenakomerno 

porazdelitev bogastva. 

V boju proti tej tajnosti je bil že dosežen napredek, zlasti na evropski ravni. Številne države članice imajo 

zemljiške knjige, prenesle so direktivo o upravnem sodelovanju, da si samodejno izmenjujejo finančne 

podatke (vključno z bančnimi računi), z revizijo direktive proti pranju denarja pa bodo kmalu imele javne 

registre dejanskih lastnikov podjetij in skladov, ki bodo na voljo osebam z upravičenim interesom, da 

pridobijo te informacije. 

Kljub temu vse pomembne informacije, potrebne za ustrezno obdavčenje premoženja v Evropski uniji in 

boj proti pranju denarja, še niso na voljo. Bolj usklajen pristop v vseh 28 državah članicah bi bil zato 

koristen. Evropska unija bi morala preučiti izvedljivost in metode za uvedbo registra za vso EU, v katerem 

bi bile shranjene podrobnosti o lastništvu določene vrste premoženja, da bi vzpostavili potrebne povezave 

med obstoječimi mehanizmi za preglednost in dodali nove ključne informacije za boj proti davčnim 

utajam in pranju denarja. 

S tem pilotnim projektom bi morala Komisija preučiti možnosti za boljše zbiranje in povezovanje vseh 

podatkov o dejanskem lastništvu (tj. zemljiške knjige, poslovni registri, registri skladov in fundacij, 

centralne depotne družbe za lastništvo vrednostnih papirjev) ter opredeliti področja za nadaljnje delo v 

zvezi z registrom EU (načrt, obseg, omejitve zmogljivosti...). Posebno pozornost bi morala posvetiti 

seznamu drugega premoženja, ki bi bilo lahko vključeno v ta register (npr. bitcoini, umetnine, zlato, 

nepremičnine), potrebam na področju informacijske tehnologije in vprašanjem zasebnosti. 

S popisom obstoječih informacij (javnih in tistih, ki niso javnega značaja) in izmenjavo med strokovnjaki 

na ustreznih področjih (obdavčenje, korupcija, pranje denarja, finančni trgi, informacijska tehnologija in 

pravo) bi ta pilotni projekt lahko ponudil priporočila za uvedbo registra premoženja, ki bi jih lahko 

preoblikovali v politični ukrep, če bi bili izpolnjeni tehnični in politični pogoji. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Strukture „offshore“ ne omogočajo samo tega, da ostaja skrito resnično lastništvo premoženja, temveč tudi 

njegova lokacija in celo njegov obstoj, s tem pa spodkopavajo prizadevanja Unije v boju proti davčnim 

utajam in pranju denarja. Še vedno obstajajo pomanjkljivosti pri dostopu do razpoložljivih informacij in 

pridobivanju novih potrebnih informacij. Centraliziran sistem s ključnimi podatki o dejanskem lastništvu 

premoženja za vse države članice EU bi zelo pomagal tako organom pregona kot oblikovalcem politik na teh 

področjih. 



 

 154 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 525 
=== VERT/7690 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 14 03 77 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 03 77 04 
1.1.PPPA 

    300 000 150 000 300 000 150 000 

Rezerva         

Skupaj      300 000 150 000 300 000 150 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Analiza posledic skupnega lastništva institucionalnih vlagateljev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Priča smo selitvi denarja iz aktivno upravljanih skladov v indeksne sklade, ki pasivno sledijo 

uveljavljenim referenčnim indeksom. Vzrokov za to je več. Zasebne pokojnine so postale pomembnejše in 

vlagatelji iščejo produkte z nizkimi stroški, kot so pasivno upravljani skladi, da bi povečali lasten dobiček. 

Poleg tega je začela veljati direktiva MiFID II in uvedla strožje zahteve glede upravljanja, odgovornosti in 

preglednosti, ki jih večja investicijska podjetja lažje izpolnijo. 

Ker je sektor indeksnih skladov zelo osredotočen na tri velika investicijska podjetja s sedežem zunaj Unije, 

hitra rast teh skladov vodi h koncentraciji lastništva v evropskih družbah, ki kotirajo na borzi. Prehod na 

pasivno upravljane indeksne sklade poleg tega povečuje tržni vpliv majhne skupine skoraj povsem 

neznanih izdajateljev indeksov, ki določajo merila za vključitev podjetij v glavne referenčne indekse. Te 

okoliščine povzročajo skrbi predvsem pri korporativnem upravljanju evropskih podjetij, med drugim v 

zvezi s soodločanjem, dolgoročnimi naložbami in izbiro lokacije. Skupno lastništvo poleg tega zbuja 

pomisleke glede konkurence. Koncentracija lastništva v sektorju upravljanja premoženja bi navsezadnje 

utegnila imeti negativne posledice za finančno stabilnost Unije. 

Namen tega pripravljalnega ukrepa je opraviti prvo analizo posledic skupnega lastništva institucionalnih 

vlagateljev. Ta analiza bo večplastna in bo združevala: (1) prvi resnično celovit popis skupnega lastništva 

v državah članicah EU, (2) analizo vzorcev glasovanja večjih vlagateljev v indeksne sklade v evropskih 

podjetjih, (3) strokovne intervjuje s tržnimi udeleženci in direktorji podjetij o vplivu vlagateljev v indeksne 

sklade in izdajateljev indeksov, (4) vpliv na korporativno upravljanje, konkurenco in finančno stabilnost 

Unije. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Zaradi porasta pasivno upravljanih indeksnih skladov smo priča koncentraciji lastništva v evropskih 

družbah, ki kotirajo na borzi. Namen tega pilotnega projekta je opraviti prvo analizo posledic skupnega 

lastništva institucionalnih vlagateljev, zlasti kar zadeva korporativno upravljanje v Uniji. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 437 
=== ECON/6129 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 14 03 77 05 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

14 03 77 05 
1.1.PPPA 

    200 000 170 000 200 000 170 000 

Rezerva         

Skupaj      200 000 170 000 200 000 170 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Spremljanje premoženja, ki ga posamezniki skrivajo v finančnih središčih v davčnih 

oazah, in učinek nedavno mednarodno dogovorjenih standardov o davčni preglednosti v boju proti 

davčnim utajam 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta pilotni projekt naj bi se izvajal dve leti (2019-2020) in dopolnil potekajoče raziskave Evropske komisije. 

Da bo mogoče bolje oceniti učinke novih mednarodnih in evropskih standardov za samodejno izmenjavo 

informacij o premoženju, ki ga posamezniki skrivajo v davčnih oazah, je pomembno, da se ta projekt 

nadaljuje še drugo leto. Tako bo mogoče bolje razumeti morebitni razvoj dogodkov ter primerjati 

geografske in statistične informacije, da se opredelijo trendi v boju proti davčnim utajam v Uniji. 

Sredstva za plačila (170.000 EUR) vključujejo neporavnane obveznosti za leto 2018 (70.000 EUR) in 

polovico predlaganih obveznosti za leto 2019 (100.000 EUR). 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Nedavno so bili sprejeti novi davčni standardi, ki naj bi povečali samodejno izmenjavo davčnih podatkov 

med davčnimi organi ter tako pomagali v boju proti davčnim utajam. Pilotni projekt je namenjen merjenju, 

koliko so ti ukrepi uspešni pri omejevanju mednarodnih davčnih utaj, saj bi lahko kršitelji našli nove 

zakonodajne vrzeli ali pa premoženje preselili v jurisdikcije, ki teh standardov ne spoštujejo tako strogo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 1007 
=== GUE//8134 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 01 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in 

usposabljanja ter njun pomen za trg dela 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Rezerva         

Skupaj  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 5 002 348 398 5 125 000 000 7 500 000 000 7 500 000 000 

Obrazložitev: 

Čeprav je Erasmus+ najbolj cenjen evropski program, pa ima omejen proračun, celo v primerjavi z 

ogromnim povpraševanjem po mobilnosti študentov po vsej Evropi. Menimo, da bi se moral proračun za ta 

poseben program potrojiti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 173 
=== CULT/5933 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 01 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in 

usposabljanja ter njun pomen za trg dela 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Rezerva         

Skupaj  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za izobraževanje in usposabljanje programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil 

proračun postavke povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti 

prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 729 
=== S&D//7212 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 01 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in 

usposabljanja ter njun pomen za trg dela 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Rezerva         

Skupaj  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 249 765 160 237 500 000 2 747 416 762 2 612 500 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za izobraževanje in usposabljanje programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil 

proračun postavke povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti 

prijav. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 895 
=== EPP//7024 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 01 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in 

usposabljanja ter njun pomen za trg dela 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Rezerva         

Skupaj  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 100 000 000 75 000 000 2 597 651 602 2 450 000 000 

Obrazložitev: 

Program Erasmus+ je bistven za doseganje poglavitnih ciljev EU na področju izobraževanja in 

usposabljanja, mladih in športa. Gre za strateško vlaganje v ljudi, saj so odločilni dejavnik rasti in blaginje. 

Program ima visoko stopnjo izvrševanja, kar bo zagotovilo učinkovito porabo dodatnih sredstev v proračunu 

za leto 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 506 
=== VERT/7650 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 01 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in 

usposabljanja ter njun pomen za trg dela 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 01 
1.1.5 

2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Rezerva         

Skupaj  2 497 651 602 2 375 000 000 2 497 651 602 2 375 000 000 40 000 000 30 000 000 2 537 651 602 2 405 000 000 

Obrazložitev: 

Erasmus+ je eden najbolj prepoznavnih programov EU, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Vlaganje v 

prihodnje generacije, kulturo, izmenjave in šport je ključnega pomena za tkanje vezi med državljani EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 896 
=== EPP//7025 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 02 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba 

mladih v evropskem demokratičnem življenju  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

  MFF  Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 



 

 158 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Rezerva         

Skupaj  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 20 000 000 15 000 000 207 211 158 195 000 000 

Obrazložitev: 

Program Erasmus+ je bistven za doseganje poglavitnih ciljev EU na področju izobraževanja in 

usposabljanja, mladih in športa. Gre za strateško vlaganje v ljudi, saj so odločilni dejavnik rasti in blaginje. 

Program ima visoko stopnjo izvrševanja, kar bo zagotovilo učinkovito porabo dodatnih sredstev v proračunu 

za leto 2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 174 
=== CULT/5934 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 02 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba 

mladih v evropskem demokratičnem življenju  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Rezerva         

Skupaj  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za mlade programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke povečan za 

10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 730 
=== S&D//7213 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 02 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba 

mladih v evropskem demokratičnem življenju  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Rezerva         

Skupaj  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 18 721 115 18 000 000 205 932 273 198 000 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za mlade programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke povečan za 

10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 507 
=== VERT/7651 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 01 02 — Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba 

mladih v evropskem demokratičnem življenju  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 01 02 
1.1.5 

187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Rezerva         

Skupaj  187 211 158 180 000 000 187 211 158 180 000 000 5 000 000 3 000 000 192 211 158 183 000 000 

Obrazložitev: 

Erasmus+ je eden najbolj prepoznavnih programov EU, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Vlaganje v 

prihodnje generacije, kulturo, izmenjave in šport je ključnega pomena za tkanje vezi med državljani EU.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 563 
=== I-D//7726 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 02 — Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na 

področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Rezerva         

Skupaj  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 -24 056 540 -23 000 000 23 000 000 23 000 000 

Obrazložitev: 

To je predvsem propaganda o Evropski uniji. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 175 
=== CULT/5936 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 02 — Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na 

področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Rezerva         

Skupaj  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 
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Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za dejavnosti Jeana Monneta programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun 

postavke povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 731 
=== S&D//7214 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 02 — Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na 

področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Rezerva         

Skupaj  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 4 705 654 4 600 000 51 762 194 50 600 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

komponente za dejavnosti Jeana Monneta programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun 

postavke povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 508 
=== VERT/7652 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 02 — Spodbujanje odličnosti pri dejavnostih poučevanja in raziskovalnih dejavnostih na 

področju evropskega združevanja s pomočjo dejavnosti programa Jean Monnet po vsem svetu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 02 
1.1.5 

47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Rezerva         

Skupaj  47 056 540 46 000 000 47 056 540 46 000 000 2 000 000 1 000 000 49 056 540 47 000 000 

Obrazložitev: 

Erasmus+ je eden najbolj prepoznavnih programov EU, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Vlaganje v 

prihodnje generacije, kulturo, izmenjave in šport je ključnega pomena za tkanje vezi med državljani EU.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 180 
=== CULT/5951 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 15 02 03 — Razvoj evropske razsežnosti v športu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Rezerva         

Skupaj  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

športne komponente programa Erasmus+. Dopolnitev predlaga povečanje proračuna postavke v višini 11 % 

za okrepitev ukrepov in obravnavanje nizke stopnje uspešnosti uporabe. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 732 
=== S&D//7215 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 03 — Razvoj evropske razsežnosti v športu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Rezerva         

Skupaj  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 6 499 800 5 000 000 71 497 800 55 000 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

športne komponente programa Erasmus+. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke povečan za 

10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 509 
=== VERT/7654 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 02 03 — Razvoj evropske razsežnosti v športu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 03 
1.1.5 

64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Rezerva         

Skupaj  64 998 000 50 000 000 64 998 000 50 000 000 3 000 000 2 000 000 67 998 000 52 000 000 

Obrazložitev: 

Erasmus+ je eden najbolj prepoznavnih programov EU, ki prinašajo največjo dodano vrednost. Vlaganje v 

prihodnje generacije, kulturo, izmenjave in šport je ključnega pomena za tkanje vezi med državljani EU.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 194 
=== CULT/5979 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 02 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 10 
1.1.OTH 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Postavka: 

Posebne letne prireditve – Olimpijski festivali evropske mladine 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) je največja evropska prireditev z več športi, namenjena 

mladim športnikom, starim od 14 do 18 let. Zimski in letni festival potekata v dvoletnih ciklih, 

organizirajo pa ju evropski olimpijski komiteji pod pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja 

(MOK). Petdeset nacionalnih olimpijskih komitejev Evrope, kar vključuje vse države EU, sodeluje s 

svojimi delegacijami na teh enotedenskih festivalih, ki slavijo evropsko mladino, kulturo in šport. Za 

uspeh prireditev poleg uradnih članov ekip skrbi več kot 2000 prostovoljcev – ustvarjalcev iger. Potem ko 

na OFEM prvič občutijo večje tekmovanje z več športi, številni mladi športniki sodelujejo na olimpijskih 

igrah. Vendar je OFEM veliko več kot le športno tekmovanje. Pomaga namreč razvijati prihodnost 

Evrope – njene mlade –, tako da jih uči vrednot in idealov, ki jih pooseblja olimpijska listina, pa tudi tako, 

da jih izobražuje in motivira, da se ukvarjajo s športom in sprejmejo zdrav način življenja. 

Poletnih festivalov se udeležuje približno 3600 mladih in uradnikov, medtem ko jih na zimskih festivalih 

sodeluje okoli 1600. Zimski olimpijski festival evropske mladine 2021 se bo organiziral v Vuokattiju na 

Finskem od 6. do 13. februarja 2021, mladi športniki pa bodo tekmovali v devetih športih: alpsko 

smučanje, biatlon, tek na smučeh, umetnostno drsanje, hokej na ledu, nordijska kombinacija, hitrostno 

drsanje na kratke proge, smučarski skoki in deskanje na snegu. Letni OFEM 2021 bo potekal v Banski 

Bystrici na Slovaškem od 24. julija do 1. avgusta 2021 in bo vključeval naslednjih deset športov: ritmična 

gimnastika, atletika, košarka, kolesarstvo, rokomet, judo, plavanje, tenis, triatlon in odbojka. 

Obrazložitev: 

Dodeljena sredstva naj bi prispevala k organizaciji festivalov, povezovanju obeh prireditev v smislu njunega 

izobraževalnega, kulturnega in družbenega vidika ter povečanju njunega učinka na množični šport. Podpora 

EU bi omogočila intenzivnejšo promocijo evropske razsežnosti športa, EU in olimpijskih vrednot, zlasti prek 

kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, ki bodo združile športnike, uradnike, prostovoljce in navijače po vsej 

Evropi. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 906 
=== EPP//7036 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 77 20 — Pripravljalni ukrep – DiscoverEU: brezplačna vozovnica za Evropejce ob 

dopolnjenem 18. letu 
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Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 20 
1.1.PPPA 

p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 13 000 000 p.m. 13 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 43 000 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Poglavitne zahteve: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju neporavnanih obveznosti iz preteklih let v okviru pripravljalnega ukrepa. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Ta pripravljalni ukrep bo sledil prvi izkušnji, ki je bila izvedena leta 2018 kot poskus, s katerim se 

vzpostavljapreden je bil vzpostavljen celovit program, kiv okviru katerega bo vsakemu Evropejcu ob 

dopolnjenem 18. rojstnem dnevu podaril brezplačno vozovnico.podarjena brezplačna vozovnica. Cilj ni 

samosamo, da se jim omogočiti priložnosti za raziskovanjeomogoči odkrivanje kulturne raznolikosti 

Evrope, temveč bo mlade tudi bolj povezal– kar je še pomembneje – bolje povezati mlade z evropsko 

identiteto in ozaveščalozaveščati o temeljnih vrednotah Unije. 

Zaradi nizke kupne moči, kulturnih ovir inter pomanjkanja vključujočih in ciljno usmerjenih projektov 

veliko zelo mladih Evropejcev nikoli ne ali pa le zelo redko potuje po Evropi ali zelo redko.Evropi. To še 

posebej velja za nekatere evropske regije in za družine z nizkimi dohodki. Čeprav obstajajo programi za 

izobraževalne izmenjave in jih veliko Evropejcev že uporablja, EUUniji še vedno ni uspelo oblikovati 

preprostega in vključujočega instrumenta, s katerim bi vsakemu Evropejcu – ne glede na družbeni 

izvorsocialno poreklo ali izobrazbo – omogočila potovalno izkušnjo, ki bi spodbujala evropsko identiteto, 

spoznavanje trajnostnih in čistih načinov prevoza ter povezovanje z drugo kulturo.drugimi kulturami. 

Evropski parlament je to pobudo že večkrat pozdravil to pobudo in poudaril, da bi program DiscoverEU,bi, 

če bi bilbila socialno in geografsko vključujoč in bi bilvključujoča in bi bila vedno povezanpovezana z 

izobraževalnimi in kulturnimi cilji, lahko mlajšim generacijam daldala priložnost za koriščenje svobode 

gibanja in potovanja na okolju prijazen način. 

Prvi koraki začetnegaukrepi v okviru prvotnega projekta so se začelibili sprejeti leta 2018 in so omogočili, 

da so že bili preučeni pogojipogoji, potrebni za uspeh operativnih vidikov. Te prve izkušnje bi lahko 

izpopolnili, da bi zagotovili, da bi bilbo projekt koristen zakoristilo več mladih in da bi se popravile 

pomanjkljivosti prvega letaodpravile pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v prvem letu izvajanja, in sicer 

na podlagi izpolnjevanja naslednjih ključnih zahtev ter ključnih ciljev, kot so:in ciljev: 

Za odstavkom: 

Poglavitne zahteve: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Evropska komisijaKomisija mora nadgraditi prvo leto izvajanja pripravljalnega ukrepa; vendar je treba 

pripravljalni ukrep obravnavati kot edinstven in neodvisen ukrep,neodvisen, zlasti za usmerjanje mladih, ki 

trenutno niso vključeni v noben program EU.Unije. 

Za odstavkom: 

To tudi pomeni, da pripravljalni ukrep ne bi smel vplivati na programe, kot je na primer program Erasmus+. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Ta pripravljalni ukrep bo namenjen mladim iz vseh držav članic, ne glede na to, ali so del mreže Interrail 

(pet(v to mrežo trenutno ni vključenih pet držav članic še ni vključenih v to mrežo – Estonija, Latvija, Litva, 
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Malta,Malta in Ciper). 

Za odstavkom: 

Dejavnosti: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– navežejo se stiki in pritegne se ustrezne deležnike glede proizvoda, ki bo ponujen mladim ob njihovem 

18. rojstnem dnevu;maja 2019 bo izbran izvajalec, ki bo odgovoren za organizacijo in izvedbo potovanj 

udeležencev in bo v stiku z evropskimi prevozniki v železniškem prometu pri prilagajanju produkta, ki bi 

ga ponudili mladim ob dopolnjenem 18. letu, vključno s pogajanji o ceni, da se določi končno število 

uporabnikov, ki bi lahko bili upravičeni do pripravljalnega ukrepa; 

– - opredeli se število mladih, ki bi dobili vozovnico; 

– nakupijo se vozovnice;- nakup vozovnic po ceni, ponovno izpogajani z EuRail; 

– - vozovnice se razdelijo upravičencem; 

– vozovnice- natančno se opredeli, kaj naj vozovnica DiscoverEU za mlade se opredelijo in skrbno 

oblikujejo, da ustrezajozajema, da bi ustrezala potovalnim vzorcem potovanj mladih (časovna 

veljavnost, veljavnost, sezonske potrebe, časovne in proračunske omejitve, faktorji 

preobremenitve);koeficienti zasedenosti); 

– izboljša se uporabnikom- sistem se naredi uporabnikom bolj prijazen sistem, da lahko ljudje ob 

dopolnjenem 18. letuza 18-letnike, ki zaprosijo za vozovnico; 

– izboljšati- izboljša se postopek za izbiro uporabnikov, ki bodo upravičeni do pripravljalnega ukrepa, kar 

bo vključevalo opredelitev meril, ki bodo med drugim vključevalo opredelitev meril, ki bodo omogočala 

kritje vsem državam članicam,omogočala, da bodo vključene vse države članice, vključno s tistimi 

petimi, ki šetrenutno niso v mreživključene v mrežo Interrail (Estonija, Latvija, Litva, Malta,Malta in 

Ciper); boljše vključevanje mladih, ki še niso udeleženi v nobenem evropskem programu; 

– izboljšati izdelovanje- izboljša se sistem kuponov za razdeljevanje in individualizacijo vozovnic v 

tesnem sodelovanju z udeleženci; 

– - skupaj z ustreznimi deležniki se razmisli, s katerimi mehanizmi bi med mladimi spodbujali specifične 

poti,rute, da bi zares dobro doživeli Evropo (manj priljubljene destinacije);(vključno z manj 

priljubljenimi destinacijami); 

– - izboljšajo se ustrezni načini obveščanja o programu, da se zagotovi prepoznavnost, s posebnim 

poudarkom na povezavi med to pobudo in kampanjo o evropski identiteti in vrednotah; 

– določijo se ustvarjalni in participativni načini sodelovanja, da bodo lahko uporabniki delili svoje 

izkušnje in še naprej poročali o njih (fotografski natečaj in razstava v Evropskem parlamentu, 

prispevki prek družbenih medijev...).dodatno se preučijo možnosti partnerstva za operativne vidike 

projekta, da bi zmanjšali stroške in dosegli čim večje število udeležencev;  

– - določijo se ustvarjalni in participativni načini sodelovanja, da bodo lahko uporabniki delili in nadgradili 

svoje izkušnje (na primer fotografski natečaj in razstava v Evropskem parlamentu ter prispevki prek 

družbenih medijev). 

Pripravljalni ukrep naj bi se izvajal v letuletih 2019 in 2020. 

Obrazložitev: 

Veliko mladih Evropejcev še vedno nima možnosti, da bi potovali po Evropi in odkrivali bogastvo in 

raznolikost celine. Glede na naraščajoči populizem in širjenje napačnih informacij ter vse večje potrebe po 

spodbujanju mladih generacij k trajnostnim oblikam prevoza bo ta pripravljalni ukrep omogočil potrebne 

korake za vzpostavitev resničnega programa, ki bi zares odražal medsebojno povezano in združeno Evropo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 176 
=== CULT/5940 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 77 21 — Pripravljalni ukrep — Izmenjava in mobilnost v športu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 21 
1.1.PPPA 

p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 230 244 p.m. 230 244 1 500 000 1 269 756 1 500 000 1 500 000 

Obrazložitev: 

Opaziti je veliko povpraševanje po učni mobilnosti, ki ni zajeta v športnem poglavju programa Erasmus+. 

Učno mobilnost razumemo kot „selitev posameznika v državo, ki ni država njegovega prebivališča, za 

namene študija, usposabljanja ali druge vrste učenja, vključno s prakso in neformalnim učenjem, oziroma 

poučevanja ali sodelovanja pri nadnacionalni dejavnosti strokovnega razvoja“ in bi lahko koristila tako 

posamezniku kot njegovi organizaciji in športu na splošno. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 177 
=== CULT/5942 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 77 23 — Pripravljalni ukrep – Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni 

tveganju radikalizacije, prek športa 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 23 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Obrazložitev: 

Parlament v svoji resoluciji o celovitem pristopu k športni politiki priznava, kako pomemben je množični 

šport pri preprečevanju radikalizacije in boju proti njej. 

Prve izkušnje so bile pridobljene s pilotnim projektom Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so 

izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa. Na podlagi tega pilotnega projekta bi bilo treba predvideti 

nadaljnje strukturne in povezane ukrepe. S tem bi jih vključili v obstoječe programe, povezane z notranjo 

varnostjo ali državljanstvom. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 178 
=== CULT/5944 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 02 77 28 — Pripravljalni ukrep – Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje 
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beguncev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 28 
1.1.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Obrazložitev: 

Športne pobude, s katerimi se integrira begunce in spodbuja socialno vključevanje, so se v evropskem 

kontekstu, pa tudi na konfliktnih območjih in v sosednjih državah, izkazale za uspešne. Vendar pa obstoječi 

programi, čeprav dopuščajo socialno vključevanje, ne zagotavljajo zadostne podpore športnim 

organizacijam, zlasti ko gre za krepitev zmogljivosti in možnosti sodelovanja s partnerji zunaj EU pri 

učinkovitem prispevanju k vključevanju beguncev prek športa. Te prakse je mogoče preoblikovati in 

razširiti, da bi učinkovito vključili begunske in gostiteljske skupnosti ter skupnosti iz konfliktnih območij. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 978 
=== GUE//8077 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Izkoriščanje potenciala športa v EU: kartiranje športnih in rekreacijskih objektov in 

odprtih prostorov v EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen športne politike EU je maksimirati ekonomske koristi športa. Kljub temu je v sektorju športa 

prisoten neizkoriščen potencial, ki ga je še treba izkoristiti. Znanstveno je dokazano, da lahko šport in 

telesna vadba ugodno vplivata na duševno in fizično zdravje posameznika, prav tako pa lahko imata 

pozitiven učinek na družbo in gospodarstvo. Tudi če smo samo gledalci, s čimer se tudi družbeno in 

kulturno udejstvujemo, se naša raven stresa zniža. 

EU lahko med drugim prispeva k nekaterim ciljem na področju športa, med katerimi so: 

– izboljšanje spremljanja in napovedovanja športnih podatkov, da bi tako vplivali na socialno in 

ekonomsko politiko; 

– opredelitev ekonomskega potenciala športa in izmenjava primerov najboljše prakse o ukrepih 

financiranja; 

– podpiranje zakonodaje na področju protimonopolne politike, nadzora nad združitvami in državne 

pomoči v okviru evropskega konkurenčnega prava; 

– določitev najboljših možnosti za javno in zasebno financiranje športa na lokalni ravni; 

– ozaveščati o socialnem in ekonomskem vplivu medijev, povezanih s športom, in varstvo pravic 
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intelektualne lastnine. 

Med temi cilji je ozaveščanje javnosti o koristih športa. V ospredju prednostne naloge št. 3 iz delovnega 

načrta Evropske unije za šport za obdobje 2017–2010, ki uokvirja dejavnosti Unije v zvezi s športom, je 

predvsem povezovanje športa z družbo. 

Poleg tega so bila v okviru evropskega tedna športa (vseevropske pobude) okrepljena prizadevanja za 

spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja, statistični podatki pa kažejo, da v nekaterih državah 

članicah delež prebivalcev, ki so starejši od 15 let in se ukvarjajo s športom (vsaj enkrat tedensko), še 

vedno pod 40 %. 

Priporočilo Sveta o spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja med sektorji vsebuje niz kazalnikov 

za beleženje uspešnosti držav članic, vendar ne navaja mreženja različnih športnih klubov ali kartiranja 

objektov po Evropi. 

Ne nazadnje je bilo v resoluciji Evropskega parlamenta o „celovitem pristopu k športni politiki: dobro 

upravljanje, dostopnost in celovitost“ poudarjeno, da bi morale države članice poskrbeti za prostorsko 

načrtovanje in gradnjo športnih objektov, zlasti za ranljive skupine, vključno s popolnim in enakim 

dostopom do javnih športnih objektov, ter spodbujati ustanavljanje novih športnih klubov. 

Zato bo cilj tega pilotnega projekta: 

(1) kartiranje javnih športnih objektov in javnih odprtih prostorov na digitalni platformi; 

(2) obveščanje ljudi o razpoložljivosti in dostopnosti bližnjih objektov različnih športnih kategorij; 

(3) minimalna specifikacija, tehnični podatki, primernost za posamezne starosti, varnostni podatki in 

razpoložljivost športne opreme; 

(4) zbiranje materiala in razpoložljivih sredstev z namenom izmenjave (proizvodi, za katere velja 

harmoniziran sistem); 

(5) obveščanje o zaposlitvenih možnostih in prostih delovnih mestih v športnih ustanovah. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

Obrazložitev: 

Dostopnost objektov za invalide ne zadeva le vidika grajenega okolja, temveč tudi izmenjavo informacij o 

razpoložljivosti objektov in o tem, kaj ti objekti vključujejo. Nediskriminacija pri dostopu vključuje tudi 

spodbujanje ozaveščenosti o koristih športa in ustvarjanje možnosti zanj, ne da bi pri tem za državljane 

nastali dodatni ali prekomerni stroški. To je dodana vrednost, ki jo zagotavlja ta pilotni projekt, ki spodbuja 

vključevanje, integriteto in dostopnost športa prek uporabe novih tehnologij in inovacij. 


