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Osnutek dopolnitve 576 
=== I-D//7739 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 03 10 — Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 10 
3.0.DAG 

57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Rezerva         

Skupaj  57 179 653 57 179 653 57 179 653 57 179 653 -12 000 000 -12 000 000 45 179 653 45 179 653 

Obrazložitev: 

Dejanska dodana vrednost tega centra ni jasna. 

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

Osnutek dopolnitve 809 
=== S&D//7294 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 17 03 12 01 — Prispevek Unije Evropski agenciji za zdravila (EMA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 12 01 
3.0.DAG 

32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Rezerva         

Skupaj  32 285 000 32 285 000 32 285 000 32 285 000 5 900 000 5 900 000 38 185 000 38 185 000 

Obrazložitev: 

Uredba (EU) 2019/6 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je začela veljati 28. januarja 2019. Z njo 

je Evropska agencija za zdravila dobila dodatne naloge. Evropski agenciji za zdravila bi bilo treba v letu 

2020 zagotoviti zadostne človeške in finančne vire, da bi se pripravila na izvajanje teh novih nalog. 

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

Osnutek dopolnitve 142 
=== FEMM/6205 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 30 
3.0.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: 
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Pripravljalni ukrep — Observatorij za zdravje mater, novorojenčkov in otrok 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Glavni cilj Observatorija za zdravje mater, novorojenčkov in otrok je spodbujati spoštovanje pravic žensk 

med nosečnostjo in porodom ter pravic otrok. 

Observatorij bo imel ključno vlogo pri spodbujanju skladnosti držav članic s cilji OZN glede trajnostnega 

razvoja. 

Na zdravje mater, novorojenčkov in otrok vplivajo številni, medsebojno povezani in celostni dejavniki, 

observatorij pa bi ustrezno deloval na različnih področjih, kot so nega pred rojstvom in po njem ter med 

porodom (vključno s spremljanjem porodnega nasilja), nega novorojenčkov, prehrana dojenčkov in otrok, 

cepljenje, telesne dejavnosti in izpostavljenost zaslonom v otroštvu. 

Evropski observatorij za zdravje mater, novorojenčkov in otrok bo podpiral in spodbujal oblikovanje 

politik javnega zdravja na podlagi dokazov prek stroge in celovite analize delovanja zdravstvenih sistemov, 

zakonov in politik držav članic, pa tudi skladnost praks in politik držav članic s priporočili Svetovne 

zdravstvene organizacije – zlasti v zvezi s predporodno, medporodno in poporodno nego, prehrano 

dojenčkov in otrok ter vzorci telesne in sedentarne dejavnosti v otroštvu. 

Poleg tega bo observatorij spodbujal raziskave na zgornjih področjih. Spodbujal bo javno razpravo, 

organizacijo vrhov in izmenjav dobre prakse med zakonodajalci, raziskovalci in zdravniki iz različnih 

držav članic. 

Observatorij bo neposredno sodeloval z zakonodajalci in strokovnjaki ter v partnerstvu z raziskovalnimi 

centri, vladami in lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. 

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: 

Revnejše ženske nimajo zagotovljenega dostopa do predporodne in poporodne nege, zaradi česar prihaja do 

dvojne diskriminacije in neenakosti, kadar gre za ženske in otroke. 

Poleg tega lahko percepcija, pričakovanja in izkušnje žensk v zvezi z diskriminacijo v okviru zdravstva 

negativno vplivajo na materinsko nego, ki jo nudijo svojim otrokom, učinek tega pa lahko traja več 

generacij. 

Izboljšanje zdravja in dobrobiti otrok je ključno za uresničitev ciljev OZN glede trajnostnega razvoja. 

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

Osnutek dopolnitve 1058 
=== GUE//8214 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 30 
3.0.PPPA 

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

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

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

Postavka: 

Pilotni projekt — Dostop do inovativnih zdravil 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je: 

1. opredeliti stanje v državah članicah glede dostopa do inovativnih zdravil; 

2. spodbujati dialog med deležniki z ustanovitvijo multidisciplinarnih skupin, ki bodo analizirale razmere 

in potrebe na ravni posameznih držav članic; 

3. predlagati smernice na ravni EU, da bi omogočili hiter dostop pacientov do varnih, inovativnih in 

cenovno dostopnih sredstev ter zmanjšali sedanje neenakosti pri dostopu; 

4. ugotoviti, kje se lahko izboljša sodelovanje na področju raziskav in razvoja na evropski ravni. 

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: 

Bolniki se soočajo z veliko neenakostjo, kar zadeva dostopnost nekaterih zdravljenj, zlasti inovativnih 

zdravil, v državah članicah. V več državah članicah to še zaostrujejo omejitve pri povračilih stroškov 

zdravljenja. Namen pilotnega projekta je preučiti dejansko stanje in pomagati pri predlogih politik o dostopu 

do zdravil. Pri oblikovanju projekta je treba upoštevati poziv k ukrepanju iz sklepov Sveta z dne 17. junija 

2016 o večji uravnoteženosti farmacevtskih sistemov v Evropski uniji in njenih državah članicah. 

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

Osnutek dopolnitve 1059 
=== GUE//8215 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 30 
3.0.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 – Zdravstvena pismenost za vse 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Državljanom naj bi posredoval znanje, stališča in vrednote, ki jim bodo olajšale informirano izbiro in 

pravilno odločanje glede zdravja ter telesnega, socialnega in duševnega dobrega počutja, pa tudi zdravja 
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drugih v njihovi bližini. V okviru projekta naj bi bile oblikovane smernice in podporna orodja za 

zdravstveno vzgojo v različnih kontekstih, kot so med drugim šola, delovno mesto in organizacije 

skupnosti, ki ga bodo izvajale izobraževalne, poklicne in dobrodelne organizacije za otroke, mladino in 

odrasle. 

Oblikovanje smernic bi moralo pomagati pri opredelitvi politik zdravstvene vzgoje in zagotavljanju, da so 

prilagojene in skladne s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in Sveta Evrope na področju 

zdravstvene vzgoje. 

Cilj pilotnega projekta bo tudi podpora za programe, ki prispevajo k: 

spodbujanju stališč in vrednot, ki vodijo k zdravim navadam; 

vrednotenju ravnanja, ki vodi k zdravemu življenjskemu slogu; 

splošnemu dostopu do zdravstvene vzgoje; 

zagotavljanju kakovostnega izobraževanja za zdravje. 

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: 

Zdravstvena vzgoja bi morala biti ciljno usmerjen proces, pri katerem bi bilo treba uporabljati strategije za 

pomoč posameznikom in skupnostim pri prevzemanju in spreminjanju navad, kar bo omogočilo višjo raven 

zdravja. Regionalni odbor za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije je leta 1984 sprejel regionalne cilje 

Zdravje za vse, ki bi morali biti podlaga zdravstvenih politik držav članic. 

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

Osnutek dopolnitve 995 
=== GUE//8116 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 30 
3.0.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 — Primarna preventiva med vrstniki za preprečevanje uporabe drog in spolno prenosljivih 

bolezni  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V zadnjih letih je bolj raznolika ponudba drog (delež kokaina in sintetičnih drog se je povečal) še 

prispevala h kompleksnosti problema, ki so ga nekatere evropske države že začele uspešno reševati. 

Razmere so se poslabšale tudi zaradi opuščanja ukrepov v boju proti drogam, zaradi česar so se institucije 

manj sposobne prilagajati novim snovem in načinom uporabe, pa tudi večji dostopnosti drog (na primer 

nakupovanje v spletu). To je privedlo do porasta porabe in poslabšanja javnega zdravja, zlasti med 
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mladimi. 

Sočasno smo bili priča relativnemu povečanju pogostosti spolno prenosljivih bolezni, tudi med mladimi. 

Ti podatki upravičujejo večje naložbe v zdravila in preventivne ukrepe za spolno prenosljive bolezni s 

preizkušenimi metodami, kot je primarna preventiva med vrstniki. 

Ta metoda omogoča neposreden in sočuten pristop v jeziku, ki je lahko razumljiv naslovnikom ukrepov. 

Še posebej je učinkovita v primeru mladih, saj olajša obravnavo zelo osebnih vprašanj, ki so predmet tega 

pilotnega projekta. Generacijski pristop prispeva tudi k boljši komunikaciji. 

V tem pilotnem projektu bodo razvita orodja z znanstvenimi informacijami o drogah in spolno 

prenosljivih boleznih (v usklajevanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter 

Evropskim centrom za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami) in zbrane študije primerov (vsaj s 

strani držav članic), vključene pa bodo nacionalne agencije, občine, šole in mladinske organizacije. Na 

podlagi rezultatov tega pilotnega projekta bodo države članice lahko pripravile nacionalne programe za 

primarno preventivo med vrstniki za preprečevanje uporabe drog in spolno prenosljivih bolezni. 

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: 

Obsežnejša uporaba drog in večja pogostost spolno prenosljivih bolezni, zlasti med mladimi, ki sta rezultat 

opuščanja javnih zdravstvenih politik, še posebej na teh dveh področjih, zahtevata dejaven odziv. Primarna 

preventiva prek dejavnosti med vrstniki se je že izkazala kot učinkovita in uspešna rešitev za to in tudi druga 

vprašanja, zato se je treba osredotočiti na ta pristop. 

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

Osnutek dopolnitve 107 
=== ITRE/5171 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 30 
3.0.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 — Razvoj umetne inteligence za diagnosticiranje in zdravljenje raka pri otrocih 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pri raku pri otrocih gre za več različnih redkih bolezni, med katerimi je vsaka posebej življenjsko nevarna 

bolezen, skupaj pa predstavljajo pomembno vprašanje javnega zdravja. Rak pri otrocih ostaja glavni vzrok 

smrti zaradi bolezni med otroki in mladostniki v Evropi, saj je vsako leto odkritih 35.000 novih primerov 

obolelosti, več kot 6.000 otrok in mladih pa zaradi te bolezni umre. Poleg tega je v Evropi več kot 300.000 

ljudi, ki so preživeli raka v otroštvu (do leta 2020 jih bo skoraj pol milijona). Dve tretjini preživelih živi z 

dolgotrajnimi stranskimi posledicami, ki jih pusti zdravljenje. Te so lahko zelo hude in vplivajo na 
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vsakdanje življenje polovice prizadetih. 

Učinkovito uvajanje tehnologij strojnega učenja in umetne inteligence lahko prinese rešitve za številne 

družbene izzive, tudi za boljše načine diagnosticiranja in zdravljenja. Integrirane platforme podatkov o 

zdravljenju in raziskavah, na katerih se zbirajo informacije o kliničnih fenotipih, diagnostičnih testih (ki 

vključujejo patologijo, genomiko, radiološko slikanje), posegih za zdravljenje in kliničnih rezultatih, bodo 

zelo koristno orodje za zgodnje in natančno diagnosticiranje, omogočale bodo natančnost pri stratifikaciji 

kohort bolnikov glede na njihove potrebe po zdravljenju in podpirale razvoj novih terapevtskih inovacij. 

Posebnost raka pri otrocih je ta, da gre za redke bolezni, pri katerih je potrebno sodelovanje za zbiranje in 

povezovanje podatkov, ki se zberejo v vseh državah članicah, vključno z najboljšimi praksami in novimi 

tehnologijami za nadaljnji razvoj skupnih rešitev. Uporaba masovnih podatkov za boljši vpogled v razvoj 

bolezni, njen konec in dolgoročne stranske učinke zdravljenja, zaenkrat ni dovolj razvita. Umetna 

inteligenca in strojno učenje sta orodji prihodnosti za obdelavo kompleksnih nizov podatkov in 

spodbujanje natančnih zdravil za zdravljenje raka pri otrocih in mladih v Evropi. 

Za nadaljnji napredek diagnosticiranja in zdravljenja v pediatrični onkologiji bodo potrebne mednarodne 

platforme z multidisciplinarnimi integriranimi podatki o zdravstveni oskrbi in raziskavah, ki bodo 

omogočale simulacije z algoritmi strojnega učenja in umetno inteligenco na podlagi podatkov iz realnega 

življenja, ki jih bo mogoče uporabljati v podatkovno usmerjanih aplikacijah za podporo kliničnim 

odločitvam, ki neposredno koristijo bolnikom. 

Predlagani projekt bi moral podpirati raziskave na področju tehnologij umetne inteligence z natančno 

uporabo za diagnosticiranje in zdravljenje raka pri otrocih. 

Projekt bi moral potekati v dveh fazah: 

1. Razvoj mednarodnih pristopov za podporo zbiranju podatkov iz različnih virov. Opiranje na obstoječe 

večdisciplinarne platforme/nize podatkov; razvoj integriranih podatkovnih platform zdravstvenega varstva 

in raziskav, ki zbirajo klinične podatke, tudi na primer klinično zgodovino, ustrezne diagnostične teste 

(patologija, genomika, radiološko slikanje), zdravljenje in klinične rezultate za raka pri otrocih; 

povezovanje vseh pomembnejših deležnikov iz pediatrične onkologije in razvijalcev tehnologije. 

2. Razvoj aplikacij tehnologije umetne inteligence za izboljšanje diagnosticiranja bolezni in upravljanja 

ter razvoj učinkovitih terapij: uporaba integriranih podatkovnih platform zdravstvenega varstva in 

raziskav za razvoj klinično relevantnih aplikacij strojnega učenja in tehnologije umetne inteligence. 

Projekt bi se lahko osredotočil na eno ali več aplikacij, tudi na področjih radiološkega slikanja, digitalne 

patologije, integriranega genotipiziranja in algoritmov napovedovanja rezultatov ter pri kliničnem 

odločanju. 

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: 

Posebnost raka pri otrocih je ta, da gre za redke bolezni, pri katerih je potrebno sodelovanje za zbiranje in 

povezovanje podatkov, ki se zberejo v vseh državah članicah, vključno z najboljšimi praksami in novimi 

tehnologijami za nadaljnji razvoj skupnih rešitev. Umetna inteligenca in strojno učenje sta orodji prihodnosti 

za obdelavo kompleksnih nizov podatkov in spodbujanje natančnih zdravil za zdravljenje raka pri otrocih in 

mladih v Evropi. Razvoj aplikacij tehnologije umetne inteligence bo izboljšal diagnosticiranje bolezni in 

upravljanja ter razvoj učinkovitih terapij. 

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

Osnutek dopolnitve 143 
=== FEMM/6206 === 
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vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 31 
3.0.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: 

Pripravljalni ukrep — Program EU za dojenje 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Program EU za dojenje bo državam članicam, ki bodo hotele sodelovati, pomagal razviti celovito 

nacionalno politiko na podlagi svetovne strategije za hranjenje dojenčkov in majhnih otrok ter jo 

kombinirati z nacionalnimi zdravstvenimi politikami in načrti s posebnim poudarkom na socialno 

prikrajšanih skupinah in otrocih. 

Program EU za dojenje je v skladu s prednostnimi nalogami evropskega akcijskega načrta SZO za hrano 

za obdobje 2015–2020 ter si prizadeva izboljšati dojenje in povečati njegov obseg (začetek, izključnost, 

neprekinjenost in trajanje) v vseh državah članicah. Za uspešno uresničitev prednostnih nalog je potreben 

niz večplastnih, medsebojno povezanih in integriranih ukrepov. V ta namen bo program potekal na 

različne načine: 

1. Statistika 

(i) iskanje opredelitve nacionalnega sistema za spremljanje stopnje dojenja (na podlagi standardnih in 

splošno sprejetih opredelitev in metod), pa tudi starosti, stopnje izobraženosti ter socialnega in 

ekonomskega statusa mater. 

2. Komuniciranje za družbene spremembe in spremembe obnašanja 

(i) podpiranje razvoja nacionalnih kampanj v podporo dojenju, namenjenih splošni javnosti, in sicer v 

medijih in na družbenih omrežjih; 

(ii) tesno sodelovanje z mediji za spodbujanje in podpiranje dojenja, da bi zagotovili, da je predstavljeno 

kot normalno in zaželeno; 

(iii) podpiranje priprave kakovostnega materiala za razdeljevanje zdravnikom ter uporabnikom 

porodnišnic in pediatričnih ambulant; 

(iv) spodbujanje javne razprave o prehrani dojenčkov in otrok. 

3. Usposabljanje za vse zdravstvene delavce 

(i) podpiranje pristojnih organov in institucij držav članic, da bi spodbudili pregled naslednjega, kjer 

obstaja: 

– minimalnih standardov za dodiplomske in podiplomske učne načrte ter spretnosti na področju 

obravnave dojenja in laktacije za farmacevte in druge zdravnike; 

– priročnikov in gradiva za usposabljanje, da bo ustrezalo najnovejšim specifikacijam; 

– uporabe gradiva za usposabljanje v okviru interdisciplinarnega usposabljanja na podlagi priporočil 

SZO/UNICEF, na katerega ne vplivajo interesi proizvajalcev in distributerjev, zlasti proizvajalcev 

nadomestkov materinega mleka. 
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4. Raziskave 

(i) spodbujanje in podpiranje raziskav dojenja na podlagi dogovorjenega načrta in prednostnih nalog ob 

uporabi sprejetih opredelitev dojenja, in sicer brez konkurenčnih ali poslovnih interesov; 

(ii) podpiranje in spodbujanje intenzivnih izmenjav znanja med raziskovalnimi centri v državah članicah; 

(iii) spodbujanje izmenjave najboljše prakse med zdravstvenimi organi in institucijami držav članic. 

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: 

Več kot desetletje po uvedbi akcijskega načrta za spodbujanje, varovanje in podpiranje dojenja v Evropi in 

deklaracije Innocenti iz leta 2005 še vedno ni zadostnih programov in politik za zagotovitev in spodbujanje 

najboljših praks hranjenja in zagotovitev najboljšega začetka življenja za otroke v vseh državah članicah EU. 

Usklajeni ukrepi so najučinkovitejši način za uresničitev tega. Zato Program EU za dojenje ni le zaželen, 

ampak dejansko potreben. 

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

Osnutek dopolnitve 849 
=== S&D//7339 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 31 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 31 
3.0.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Naravna nadomestila sladkorja v živilih 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Količina prostih sladkorjev, ki se zaužije v Evropi, presega ravni, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena 

organizacija (SZO). Velik del prostih sladkorjev v prehrano prihaja s predelanimi živili, kot so slaščice, 

pekovski izdelki, žitni kosmiči za zajtrk in sladke pijače. Uživanje prevelikih količin sladkorja povečuje 

tveganje prekomerne telesne teže in nenalezljivih bolezni, povezanih s prehrano, ter sodi med 

pomembnejše izzive, povezane s spodbujanjem zdrave prehrane v Evropi. Visoka vsebnost prostih 

sladkorjev v nekaterih predelanih živilih ter občutne razlike v sestavi živil, tako znotraj kategorij 

proizvodov kot med državami, pa kažejo, da obstaja veliko možnosti za zmanjšanje količin sladkorja, ki se 

dodajajo predelanim živilom. 

Nekalorična sladila so lahko naravna ali umetna. Številna ocenjevanja in študije pa so pokazala, zakaj so 

umetna sladila slabša od sladkorja. Zato bi lahko v živilih sladkor nadomestili z naravnimi nekaloričnimi 

sladili. 
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Naravna nekalorična sladila zagotavljajo sladkost, a v hrano in pijačo ne prinesejo balastnih snovi. 

Zato jih je treba kombinirati z nekaterimi balastnimi nadomestili: polioli, vlakna itd.. 

Balastna nadomestila nimajo kalorij oziroma imajo manj kalorij kot sladkor ter imajo nižji indeks 

sladkosti. Z njimi se lahko v živilih nadomesti saharoza in hkrati ohrani njihova balastnost. Tudi zanje pa 

veljajo določene omejitve pri uporabi, saj imajo denimo polioli stranske učinke, zaradi katerih je njihova 

uporaba omejena na najvišje dovoljene ravni in tako z njimi ni moč v celoti nadomestiti sladkorja kot 

balasta. 

Zato so potrebne obsežne in poglobljene raziskave o omejevanju sladkorja in z njim povezanih balastnih 

nadomestil v živilih. 

Projekt bi moral potekati v dveh fazah: 

1. raziskave in razvoj najboljših metod za nadomeščanje sladkorja in z njim povezanih balastnih 

nadomestil v živilih (različne metode za različne aplikacije) ter 

2. razvoj in nakup opreme, ki bo omogočala proizvodnjo teh živil. 

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: 

Zaradi uživanja sladkorja se pojavljajo številne zdravstvene težave. Intenzivno ozaveščanje o nevarnostih 

uživanja sladkorja je pripeljalo do tega, da hočejo ljudje nadomestiti sladkor v svoji prehrani, a je na trgu na 

voljo zelo malo zdravih alternativ. Za zamenjavo sladkorja v hrani je namreč potrebnega veliko truda. Zato 

so potrebne obsežne in poglobljene raziskave o omejevanju sladkorja in z njim povezanih balastnih 

nadomestil v živilih. 

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

Osnutek dopolnitve 144 
=== FEMM/6207 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 32 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 32 
3.0.PPPA 

    1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      1 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vzpostavitev evropske platforme ozaveščenosti o endometriozi 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Endometrioza je ginekološka kronična bolezen, ki prizadene približno 1 od 10 žensk in deklet v 

reproduktivni starosti v vseh državah in socialno-ekonomskih skupinah. Bolezen je pogosto boleča in je 

lahko izčrpavajoča, med simptomi pa so obdobja bolečin, kronične bolečine v medenici, 

nelagodje/bolečine med spolnimi odnosi in izločanjem, pa tudi neplodnost. Endometrioza negativno vpliva 
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na vse vidike vsakodnevnega življenja žensk, vključno z njihovo fizično in čustveno dobrobitjo, 

produktivnostjo pri delu in družabnim življenjem. Pogosto traja do 10 let, da se endometrioza 

diagnosticira. Ob trivializaciji menstrualnih bolečin in stigmatizaciji menstrualnih težav je endometrioza 

trenutno premalo raziskana in premalokrat diagnosticirana, prisotna pa je tudi znatna neozaveščenost 

med samimi ženskami in zdravstvenimi strokovnjaki ter v širši družbi. 

Cilj tega pilotnega projekta je vzpostaviti evropsko platformo ozaveščenosti o endometriozi, ki bi 

združevala ustrezne organe in deležnike na evropski in nacionalni ravni, da bi učinkovito obravnavali 

zgornja vprašanja.  

Cilji platforme bi med drugimi morali biti zlasti naslednji: 

usklajena kampanja na evropski ravni za povečanje ozaveščenosti o endometriozi, njenih simptomih, 

učinkih in možnostih zdravljenja, 

spodbuditev delavnic med ponudniki zdravstvenih storitev in ustreznimi predstavniškimi organizacijami za 

obravnavanje vrzeli v informacijah in težav, s katerimi se soočajo ženske z endometriozo, kot so zapoznela 

diagnoza, klinični spolni predsodki, neplodnost, psihološka podpora in s tem povezane težave pri 

kakovosti življenja, 

redne izmenjave informacij in najboljše prakse med nacionalnimi organi, zdravstvenimi strokovnjaki in 

organizacijami civilne družbe, 

razvoj znanja in dokazov, 

spodbujanje sprememb na nacionalni ravni v zvezi s potrebnimi naložbami za raziskave, vključno z 

raziskavami vzrokov, dostopom do nege, ureditvami glede bolniške odsotnosti itd. 

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: 

Parlament je v resoluciji 2016/2096(INI) pozval Komisijo in države članice, naj „spodbujajo kampanje 

obveščanja, preprečevanja in ozaveščanja [o endometriozi] in zagotovijo sredstva za usposabljanje 

specializiranih zdravstvenih delavcev“. Evropska platforma bi združila EU, nacionalne vlade, ustrezne 

organizacije civilne družbe na ravni EU in nacionalni ravni ter zdravstvene strokovnjake, da bi spodbudila 

sodelovanje in izmenjavo najboljše prakse, ozaveščanje in spodbujanje sprememb na nacionalni ravni ter 

pomagala odpraviti stigmatizacijo v zvezi z menstrualnimi težavami. 

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

Osnutek dopolnitve 850 
=== S&D//7340 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 03 77 33 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 03 77 33 
3.0.PPPA 

    500 000 350 000 500 000 350 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 350 000 500 000 350 000 

Postavka: 
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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 opravi pri samo 5 % 

žrtev srčnega zastoja. 

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 

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. 
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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: 

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 381 
=== AGRI/6044 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 04 01 — Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Rezerva         

Skupaj  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Obrazložitev: 

Razširjenost afriške prašičje kuge se je povečala v letu 2019. Ta bolezen ima hude družbene in gospodarske 

posledice v številnih regijah v državah, kot sta Bolgarija in Romunija. Države, kot so ZDA, so si prizadevale 

za razvoj cepiva proti tej bolezni. Bistveno je zagotoviti zadostno financiranje za boj proti tem boleznim z 

razvojem cepiva, ki bi lahko pripomoglo k izkoreninjenju bolezni v Uniji. 

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

Osnutek dopolnitve 742 
=== S&D//7225 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 04 01 — Zagotavljanje višjega zdravstvenega statusa živali in visoke ravni varstva živali v Uniji 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 01 
3.0.8 

171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Rezerva         

Skupaj  171 000 000 143 880 000 163 000 000 143 880 000 28 000 000 47 120 000 191 000 000 191 000 000 

Obrazložitev: 

Razširjenost afriške prašičje kuge se je povečala v letu 2019. Ta bolezen ima hude družbene in gospodarske 
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posledice v številnih regijah v državah, kot sta Bolgarija in Romunija. Države, kot so ZDA, so si prizadevale 

za razvoj cepiva proti tej bolezni. Bistveno je zagotoviti zadostno financiranje za boj proti tem boleznim z 

razvojem cepiva, ki bi lahko pripomoglo k izkoreninjenju bolezni v Uniji. 

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

Osnutek dopolnitve 372 
=== AGRI/6028 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 04 04 — Sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem živali in rastlin 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Obrazložitev: 

Afriška prašičja kuga se v letu 2019 izjemno hitro širi po EU. Od 1. 1. 2019 je bilo zabeleženih več kot 

3.300 izbruhov, prizadetih pa je vedno več držav in regij. Predlagano povečanje sredstev je povezano s še 

vedno prisotnimi posledicami afriške prašičje kuge, zlasti v Romuniji, Bolgariji in na Poljskem, kjer so bili 

zabeleženi primeri pri divjih prašičih in na industrijskih kmetijah. Epidemija ima resne posledice za 

gospodarstvo in sektor, v letu 2020 pa bodo potrebni dodatni ukrepi za nepredvidljive razmere. 

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

Osnutek dopolnitve 741 
=== S&D//7224 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 04 04 — Sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem živali in rastlin 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 

Obrazložitev: 

Afriška prašičja kuga se v letu 2019 izjemno hitro širi po EU. Od 1. 1. 2019 je bilo zabeleženih več kot 

3.300 izbruhov, prizadetih pa je vedno več držav in regij. Predlagano povečanje sredstev je povezano s še 

vedno prisotnimi posledicami afriške prašičje kuge, zlasti v Romuniji, Bolgariji in na Poljskem, kjer so bili 

zabeleženi primeri pri divjih prašičih in na industrijskih kmetijah. Epidemija ima resne posledice za 

gospodarstvo in sektor, v letu 2020 pa bodo potrebni dodatni ukrepi za nepredvidljive razmere. 

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

Osnutek dopolnitve 1048 
=== GUE//8197 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Člen 17 04 04 — Sklad za izredne ukrepe v zvezi z zdravjem živali in rastlin 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 04 
3.0.8 

20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 

Obrazložitev: 

Predlagano povečanje sredstev je namenjeno izboljšanju prizadevanj za odpravljanje dejavnikov, ki ogrožajo 

živali in številne gozdne ekosisteme. Namenjeno je tudi povečanju prispevkov k posebnim ukrepom za 

kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah EU in državah članicah, ki so zelo izpostavljene tveganju in imajo 

manjšo ekonomsko zmogljivost, vpliv teh škodljivcev na lokalno in regionalno gospodarstvo v njih pa je 

večji in dolgotrajnejši. 

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

Osnutek dopolnitve 970 
=== GUE//8069 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 01 04 01 — Odhodki za podporo Skladu za notranjo 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 

18 01 04 01 
3.0.2 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 -2 500 000 -2 500 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Odhodki za podporo Skladu za notranjo varnost  

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju tehnične pomoči Sklada za notranjo varnost v skladu s členom 9 Uredbe 

(EU) št. 513/2014 in členom 16 Uredbe (EU) št. 515/2014. Zajemajo lahko odhodke za študije, sestanke 

strokovnjakov, obveščanje in publikacije, ki so neposredno povezani z doseganjem cilja programa ali 

ukrepov iz te postavke, vključno z vsemi drugimi odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki ne vključuje 

nalog javnih organov, ki jih Komisija da v zunanje izvajanje po začasnih pogodbah za opravljanje storitev. 

Še zlasti se lahko uporabijo za kritje: 

– odhodkov za podporo (pomoč pri pripravi in oceni projektov, ukrepi v zvezi z revizijo, ukrepi v zvezi z 

odkrivanjem in preprečevanjem goljufij, konference, seminarji, delavnice ter drugi skupni ukrepi 

obveščanja in usposabljanja o izvajanju uredb (EU) št. 513/2014 in (EU) št. 515/2014 ter z njima 

povezanih posebnih uredb za imenovane organe in upravičence, prevajanje), 

– ukrepov za razširjanje informacij, podporo mreženju, izvajanje komunikacijskih dejavnosti, ozaveščanje 

ter spodbujanje sodelovanja in izmenjave izkušenj, tudi s tretjimi državami,  

– institucionalnega komuniciranja o političnih prednostnih nalogah Unije, če so te povezane s splošnimi 

cilji uredb (EU) št. 513/2014 in (EU) št. 515/2014 ter z njima povezanih posebnih uredb, 
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– vzpostavitve, posodabljanja, delovanja in medsebojnega povezovanja računalniško podprtih sistemov za 

upravljanje, spremljanje, revizijo, nadzor in vrednotenje, 

– oblikovanja skupnega okvira za vrednotenje in spremljanje ter sistema kazalnikov, pri katerem se po 

potrebi upoštevajo nacionalni kazalniki, 

– vrednotenja, vključno z ukrepi za izboljšanje metod vrednotenja in izmenjave informacij o praksah 

vrednotenja, oblikovanje skupnega okvira za vrednotenje in spremljanje, strokovna poročila, statistike in 

študije,  

– podpore krepitvi institucij in upravnih zmogljivosti za učinkovito upravljanje v okviru uredb (EU) št. 

513/2014 in (EU) št. 515/2014 ter z njima povezanih posebnih uredb,  

– ukrepov v zvezi z analizo, upravljanjem, spremljanjem, izmenjavo informacij in izvajanjem uredb (EU) 

št. 513/2014 in (EU) št. 515/2014 ter z njima povezanih posebnih uredb, pa tudi ukrepov za izvajanje 

sistemov nadzora ter tehnične in upravne pomoči. 

V skladu s Sporazumom, ki so ga sprejele Evropska unija ter Republika Islandija, Kraljevina Norveška, 

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi s Skladom za notranjo 

varnost – Meje – za obdobje 2014–2020. Komisija lahko na leto porabi v sporazumu dogovorjeno vsoto 

plačil, ki so jih izvršile države, ki so se pridružile izvajanju, da se s tem financirajo upravni odhodki v zvezi 

z osebjem ali zunanjimi sodelavci, potrebnimi, da se v državah članicah, podpre izvajanje Sklada in 

navedenega sporazuma. 

Obrazložitev: 

Sklad za notranjo varnost združuje notranjo in zunanjo varnost, spodbuja sodelovanje držav članic EU in 

tretjih držav na področju meja ter prispeva k zagotavljanju neprepustnosti meja EU. Poleg tega spodbuja 

„obrambo“ pred begunci ter njihovo zavračanje in vračanje, pa tudi inkriminacijo migracij. Sklad se ukine, 

finančna sredstva pa prerazporedijo na civilno misijo EU za iskanje in reševanje na morju ter odpravljanje 

temeljnih vzrokov za prisilne migracije. 

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

Osnutek dopolnitve 1082 
=== GUE//8249 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 02 01 01 — Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega 

potovanja 

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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -287 071 440 -468 544 124 p.m. p.m. 

Postavka: 

Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklad za notranjo varnost prispeva k naslednjim posebnim ciljem: 

– podpora skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja, nudenje visoke kakovosti storitev 

prosilcem za vizum, zagotavljanje enake obravnave državljanom tretjih držav in preprečevanje 
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nezakonitega priseljevanja, 

– podpora povezanega upravljanja meja, vključno s spodbujanjem nadaljnjega usklajevanja ukrepov za 

upravljanje meja v skladu s skupnimi standardi Unije in ob izmenjavi informacij med državami 

članicami ter med državami članicami in agencijo Frontex, da se po eni strani zagotovi visoka raven 

enotnega nadzora in zaščite zunanjih meja, vključno s preprečevanjem priseljevanja brez veljavnih 

dokumentov, po drugi strani pa nemoteno prehajanje zunanjih meja v skladu s schengenskim pravnim 

redom, pri čemer se skladno z obveznostmi držav članic glede človekovih pravic, vključno z načelom 

nevračanja, zagotavlja dostop do mednarodne zaščite, komur jo potrebuje. 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov v zvezi z ukrepi, ki se izvajajo v državah članicah ali jih izvajajo 

države članice, zlasti za:  

– infrastrukturo, stavbe in sisteme, potrebne na mejnih prehodih ter za nadzor med mejnimi prehodi za 

preprečevanje nedovoljenih prehodov čez meje, nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala ter 

boj proti njim, pa tudi za zagotavljanje nemotenega potovanja, 

– delovno opremo, prevozna sredstva in komunikacijske sisteme, potrebne za učinkovit in varen nadzor 

meja ter odkrivanje oseb, 

– informacijske in komunikacijske sisteme za učinkovito upravljanje migracijskih tokov prek meja, 

vključno z naložbami v obstoječe in nove sisteme,  

– infrastrukture, stavbe, informacijske in komunikacijske sisteme in delovno opremo, potrebne za 

obravnavo vlog za izdajo vizuma, konzularno sodelovanje in druge ukrepe za večjo kakovost storitev, 

namenjenih prosilcem za vizum,  

– usposabljanje o uporabi prej navedene opreme in sistemov, spodbujanje standardov upravljanja 

kakovosti in usposabljanje mejne policije, tudi v tretjih državah, če je to primerno, o izvrševanju nalog 

nadzora, svetovanja in kontrole ob upoštevanju mednarodnega prava o človekovih pravicah in vprašanja 

spola, vključno z identifikacijo žrtev tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi, 

– napotitev uradnikov za zvezo in svetovalcev za dokumente v tretje države ter izmenjavo in napotitev 

mejne policije med državami članicami ali med državo članico in tretjo državo,  

– študije, usposabljanje, pilotne projekte in druge dejavnosti, s katerimi bo postopno vzpostavljen 

integrirani sistem za upravljanje zunanjih meja iz člena 3(3) Uredbe (EU) št. 515/2014, vključno z ukrepi 

za medagencijsko sodelovanje v posameznih državah članicah ali med državami članicami in ukrepi v 

zvezi z interoperabilnostjo in usklajevanjem sistemov za upravljanje meja, 

– študije, pilotne projekte in ukrepe za izvajanje priporočil, operativnih standardov in najboljše prakse, ki 

so rezultat operativnega sodelovanja med državami članicami in agencijami Unije. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov v povezavi z ukrepi v tretjih državah in v zvezi z njimi, 

zlasti za:  

– informacijske sisteme, orodja ali opremo za izmenjavo informacij med državami članicami in tretjimi 

državami,  

– ukrepe za operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, vključno s skupnimi 

operacijami,  

– projekte v tretjih državah, namenjene izboljšanju sistemov nadzora, da se zagotovi sodelovanje z mrežo 

Eurosur, 

– študije, seminarje, delavnice, konference, usposabljanje, opremo in pilotne projekte za zagotavljanje ad 

hoc tehničnega in operativnega strokovnega znanja tretjim državam, 

– študije, seminarje, delavnice, konference, usposabljanje, opremo in pilotne projekte za izvajanje 

posebnih priporočil, operativnih standardov in dobrih praks, ki so rezultat operativnega sodelovanja med 

državami članicami in agencijami Unije v tretjih državah. 
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Te odobritve so namenjene tudi kritju izpada plačil za tranzitne vizume ter dodatnih stroškov zaradi 

izvajanja sheme poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD) in poenostavljenega železniškega 

tranzitnega dokumenta (FRTD) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o 

ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), Poenostavljenega železniškega 

tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika (UL 

L 99, 17.4.2003, str. 8) in Uredbo Sveta (ES) št. 694/2003 z dne 14. aprila 2003 o enotnih formatih za 

Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD), 

predvidena v Uredbi (ES) št. 693/2003 (UL L 99, 17.4.2003, str. 15). 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v 

posebnem interesu Unije. Da bi bili navedeni ukrepi Unije upravičeni do financiranja, morajo biti namenjeni 

zlasti doseganju naslednjih ciljev:  

– podpora pripravljalnim, spremljevalnim, upravnim in tehničnim dejavnostim, potrebnim za izvajanje 

politik v zvezi z zunanjimi mejami in vizumi, vključno z boljšim upravljanjem schengenskega območja z 

razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 

z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje 

uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 

1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 

6.11.2013, str. 27) za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in Zakonika Skupnosti o 

pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja, zlasti glede odhodkov za obiske strokovnjakov Komisije in 

držav članic na kraju samem,  

– izboljšanje poznavanja in razumevanja obstoječega položaja v državah članicah in tretjih državah s 

pomočjo analiziranja, ocenjevanja in natančnega spremljanja njihovih politik,  

– podpora razvoju statističnih orodij, tudi skupnih, ter metod in skupnih kazalnikov, s podatki, ki bodo 

razčlenjeni po spolu, 

– podpora in spremljanje izvajanja zakonodaje Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah ter 

ocenjevanje njihove učinkovitosti in vpliva, tudi kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, kolikor spada na področje uporabe tega instrumenta,  

– spodbujanje povezovanja, vzajemnega učenja, prepoznavanja in širjenja dobre prakse ter inovativnih 

pristopov med različnimi zainteresiranimi stranmi na evropski ravni, 

– spodbujanje projektov, namenjenih usklajevanju in interoperabilnosti ukrepov za upravljanje meja v 

skladu s skupnimi standardi Unije z namenom razviti integriran evropski sistem upravljanja meja, 

– povečanje ozaveščenosti zainteresiranih strani in javnosti o politikah in ciljih Unije, vključno z 

institucionalnim komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije,  

– povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in nadaljnji razvoj politik in 

ciljev Unije, 

– podpora zlasti inovativnim projektom, ki razvijajo nove metode in/ali tehnologije, ki bi jih bilo mogoče 

prenesti v druge države članice, predvsem projekte, usmerjene k testiranju in potrjevanju raziskovalnih 

projektov,  

– podpora ukrepom v tretjih državah in v zvezi z njimi, kot je določeno v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 

1053/2013, 

– dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 

Te odobritve zajemajo tudi finančno pomoč za nujne in posebne potrebe v izrednih razmerah, ki pomenijo 

stanje resnega in izjemnega pritiska, ko veliko ali nesorazmerno število državljanov tretjih držav prečka ali 

se pričakuje, da bodo prečkali zunanjo mejo ene ali več držav članic. 

Te odobritve bodo zagotovile povračilo stroškov strokovnjakov Komisije in držav članic za ocenjevalne 
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obiske na kraju samem (potni stroški in stroški nastanitve) v zvezi z uporabo schengenskega pravnega reda. 

Tem stroškom je treba dodati stroške za preskrbo in opremo, ki je potrebna za ocenjevanja na kraju samem, 

njihovo pripravo in nadaljnje ukrepe. 

Prihodki iz prispevkov Islandije, Norveške, Švice in Lihtenštajna v okviru sporazumov o njihovi pridružitvi 

k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v postavki 6 3 1 3 izkaza prihodkov lahko 

omogočijo dodatne odobritve v skladu s točko (e) člena 21(2) finančne uredbe. 

Ustrezni znesek se oceni na 40 580 000 EUR. 

Obrazložitev: 

Iz te postavke se financirajo infrastruktura, pomožne stavbe, sistemi za nadzor meja in tesnejše sodelovanje z 

Eurosurjem. Postavko je treba črtati, saj spodbuja militarističen pristop k migracijam in obravnavo 

begunskega vprašanja z vidika obrambe, spodbuja pa tudi prijetje beguncev in njihovo vrnitev v matično 

državo. Ta sredstva je treba prerazporediti in porabiti za odpravljanje temeljnih vzrokov za migracije, 

preprečevanje konfliktov ter vzpostavitev varnih in zakonitih načinov in poti za begunce, prosilce za azil in 

migrante. 

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

Osnutek dopolnitve 980 
=== GUE//8079 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 02 01 01 — Podpora upravljanju meja in skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega 

potovanja 

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 

18 02 01 01 
3.0.2 

287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Rezerva         

Skupaj  287 071 440 468 544 124 287 071 440 468 544 124 -187 071 440 -187 071 440 100 000 000 281 472 684 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Sklad za notranjo varnost prispeva k naslednjim posebnim ciljem: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– podpora skupni vizumski politiki za olajšanje zakonitega potovanja, nudenje visoke kakovosti storitev 

prosilcem za vizum invizum, zagotavljanje enake obravnave državljanovdržavljanom tretjih držav,držav 

in preprečevanje nezakonitega priseljevanja, 

– podpora integriranemu upravljanjupovezanega upravljanja meja, vključno s spodbujanjem nadaljnjega 

usklajevanja ukrepov za upravljanje meja v skladu s skupnimi standardi Unije in z izmenjavoob 

izmenjavi informacij med državami članicami ter med državami članicami in agencijo Frontex, da se po 

eni strani zagotovi enaka in visoka raven enotnega nadzora in varovanjazaščite zunanjih meja, vključno 

s preprečevanjem priseljevanja brez veljavnih dokumentov, po drugi strani pa nemoteno prehajanje 

zunanjih meja v skladu s schengenskim pravnim redom, pri čemer se skladno z obveznostmi držav članic 

glede človekovih pravic, vključno z načelom nevračanja, zagotavlja dostop do mednarodne zaščite, 

komur jo potrebuje, in ustrezno upoštevajo specifične značilnosti zadevnih oseb in vidik 

spola.potrebuje. 

Za odstavkom: 
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Te odobritve so namenjene kritju odhodkov v zvezi .......... članicah ali jih izvajajo države članice, zlasti za: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– infrastrukturo, zgradbestavbe in sisteme, potrebne na mejnih prehodih,prehodih ter za nadzor med 

mejnimi prehodi za preprečevanje nedovoljenih prehodov čez meje, nezakonitega priseljevanja in 

čezmejnega kriminala ter boj proti njim, pa tudi za zagotavljanje nemotenega potovanja, 

– delovno opremo, prevozna sredstva in komunikacijske sisteme, potrebne za učinkovit in varen nadzor 

meja ter odkrivanje oseb, 

– informacijske in komunikacijske sisteme za učinkovito upravljanje migracijskih tokov prek meja, 

vključno z naložbami v obstoječe in nove sisteme,  

– infrastrukture, stavbe, informacijske in komunikacijske sisteme in delovno opremo, potrebne za 

obravnavo vlog za izdajo vizuma, konzularno sodelovanje in druge ukrepe za večjo kakovost storitev, 

namenjenih prosilcem za vizum,  

– usposabljanje o uporabi prej navedene opreme in sistemov, spodbujanje standardov upravljanja 

kakovosti in usposabljanje mejne policijepolicije, tudi v tretjih državah, če je to primerno, o izvrševanju 

nalog nadzora, svetovanja in kontrole ob upoštevanju mednarodnega prava o človekovih pravicah in 

vprašanja spola, vključno z identifikacijo žrtev tihotapljenja ljudi in trgovine z njimi, 

– napotitev uradnikov za zvezo za priseljevanje in svetovalcev za dokumente v tretje države ter izmenjavo 

in napotitev mejnih policistovin svetovalcev za dokumente v tretje države ter izmenjavo in napotitev 

mejne policije med državami članicami,članicami ali med državo članico in tretjo državo,  

– študije, usposabljanje, pilotne projekte in druge ukrepe,dejavnosti, s katerimi bo postopno vzpostavljen 

integrirani sistem upravljanjaza upravljanje zunanjih meja iz člena 3(3) Uredbe (EU) št. 515/2014, 

vključno z ukrepi za medagencijsko sodelovanje v posameznih državah članicah ali med državami 

članicami, pa tudi študije, pilotne projekte in ukrepe za izvajanje priporočil, operativnih standardov in 

najboljše prakse, ki so rezultat operativnega sodelovanja med državami članicami in agencijami 

Unije.članicami in ukrepi v zvezi z interoperabilnostjo in usklajevanjem sistemov za upravljanje meja, 

– študije, pilotne projekte in ukrepe za izvajanje priporočil, operativnih standardov in najboljše prakse, ki 

so rezultat operativnega sodelovanja med državami članicami in agencijami Unije. 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene tudi kritju odhodkov v povezavi z ukrepi v tretjih državah in v zvezi z njimi, 

zlasti za: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– informacijske sisteme, orodja ali opremo za izmenjavo informacij med državami članicami in tretjimi 

državami,  

– ukrepe v zvezi z operativnim sodelovanjemza operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi 

državami, vključno s skupnimi operacijami,  

– projekte v tretjih državah, namenjene izboljšanju sistemov nadzora, da se zagotovi sodelovanje z mrežo 

Eurosur, 

– študije, seminarje, delavnice, konference, usposabljanje, opremo in pilotne projekte za zagotavljanje ad 

hoc tehničnega in operativnega strokovnega znanja tretjim državam, 

– študije, seminarje, delavnice, konference, usposabljanje, opremo in pilotne projekte za izvajanje 

posebnih priporočil, operativnih standardov in dobrih praks, ki so rezultat operativnega sodelovanja med 

državami članicami in agencijami Unije v tretjih državah. 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene tudi kritju izpada plačil .......... Uredbi (ES) št. 693/2003 (UL L 99, 17.4.2003, 
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str. 15). 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v 

posebnem interesu Unije. Da bi bili navedeni ukrepi Unije upravičeni do financiranja, morajo biti namenjeni 

zlasti doseganju naslednjih ciljev: 

– podpora pripravljalnim, spremljevalnim, upravnim in tehničnim dejavnostim, potrebnim za izvajanje 

politik v zvezi z zunanjimi mejami in vizumi, vključno z boljšim upravljanjem schengenskega območja z 

razvojem in izvajanjem ocenjevalnega mehanizma, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013 

z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje 

uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 

1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 

6.11.2013, str. 27) za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in Zakonika Skupnosti o 

pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja, zlasti glede odhodkov za obiske strokovnjakov Komisije in 

držav članic na kraju samem,  

– izboljšanje poznavanja in razumevanja obstoječega položaja v državah članicah in tretjih državah s 

pomočjo analiziranja, ocenjevanja in natančnega spremljanja njihovih politik,  

– podpora razvoju statističnih orodij, tudi skupnih, ter metod in skupnih kazalnikov, s podatki, ki bodo 

razčlenjeni po spolu, 

– podpora in spremljanje izvajanja zakonodaje Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah ter 

ocenjevanje njihove učinkovitosti in vpliva, tudi kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, kolikor spada na področje uporabe tega instrumenta,  

– spodbujanje povezovanja, vzajemnega učenja, prepoznavanja in širjenja dobre prakse ter inovativnih 

pristopov med različnimi zainteresiranimi stranmi na evropski ravni, 

– spodbujanje projektov, namenjenih usklajevanju in interoperabilnosti ukrepov za upravljanje meja v 

skladu s skupnimi standardi Unije z namenom razviti integriran evropski sistem upravljanja meja, 

– povečanje ozaveščenosti zainteresiranih strani in javnosti o politikah in ciljih Unije, vključno z 

institucionalnim komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije,  

– povečanje zmogljivosti evropskih mrež za oceno, spodbujanje, podporo in nadaljnji razvoj politik in 

ciljev Unije, 

– podpora zlasti inovativnim projektom, ki razvijajo nove metode in/ali tehnologije, ki bi jih bilo mogoče 

prenesti v druge države članice, predvsem projekte, usmerjene k testiranju in potrjevanju raziskovalnih 

projektov,  

– podpora ukrepom v tretjih državah in v zvezi s tretjimi državami v skladu s členomz njimi, kot je 

določeno v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1053/2013, 

– dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 

Obrazložitev: 

V ospredju te proračunske vrstice naj bi bilo predvsem povečanje in olajšanje prehajanja zunanjih meja 

držav članic ter podpiranje enotne uporabe vizumske politike. Glede na to, da ukrepov v tretjih državah ni 

treba financirati neposredno, je potrebnih manj finančnih sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 988 
=== GUE//8100 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Postavka 18 02 01 02 — Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše 

obvladovanje tveganj in kriz, povezanih z varnostjo 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -165 897 628 -190 358 325 p.m. p.m. 

Postavka: 

Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše obvladovanje tveganj in 

kriz, povezanih z varnostjo 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklad za notranjo varnost prispeva k naslednjim posebnim ciljem: 

– preprečevanje kriminala, boj proti čezmejnemu, resnemu in organiziranemu kriminalu, tudi terorizmu, 

ter okrepitev usklajevanja in sodelovanja med organi pregona in drugimi nacionalnimi organi držav 

članic, pa tudi z Europolom in drugimi zadevnimi organi Unije, ter zadevnimi tretjimi državami in 

mednarodnimi organizacijami, 

– povečanje zmogljivosti držav članic in Unije za učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj in kriz, ter 

za pripravljenost in zaščito ljudi in kritične infrastrukture pred terorističnimi napadi in drugimi incidenti, 

povezanimi z varnostjo.  

Te odobritve so namenjene kritju ukrepov v državah članicah, zlasti za:  

– ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, zlasti z ustreznimi 

organi Unije, kot sta Europol in Eurojust, in med njimi, vključno s skupnimi preiskovalnimi ekipami in 

drugimi oblikami skupnih čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in njihove izmenjave ter 

interoperabilnih tehnologij, 

– oblikovanje pobud za boj proti terorizmu, da bi poskrbeli za ustrezen odziv na porajajoče se grožnje, tudi 

tiste, ki so povezane z radikalizacijo doma in tujimi bojevniki, ki so bodisi v tujini ali pa so na poti 

oziroma se vračajo v eno ali več držav članic oziroma kandidatk, 

– izboljšanje obvladovanja kriz po terorističnih napadih, da se pomaga žrtvam, njihovim bližnjim 

sorodnikom in vsem, ki so se žrtvovali, da bi pomagali žrtvam oziroma ljudem, katerih življenja so bila 

ogrožena, 

– projekte, ki spodbujajo mrežno povezovanje, javno-zasebna partnerstva, vzajemno zaupanje, 

razumevanje in učenje, prepoznavanje, izmenjavo in širjenje znanja, izkušenj in dobrih praks, izmenjavo 

informacij, skupno zaznavanje razmer in njihovo predvidevanje, krizne načrte ter interoperabilnost, 

– dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z raziskavami ter ocenami ogroženosti, tveganja 

in učinka, ki temeljijo na dokazih in so skladne s prednostnimi nalogami in pobudami, opredeljenimi na 

ravni Unije, zlasti tistimi, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, 

– dejavnosti osveščanja, razširjanja in sporočanja,  

– nakup, vzdrževanje informacijskih sistemov Unije in držav članic, ki prispevajo k uresničevanju ciljev 

Uredbe (EU) št. 513/2014 in/ali nadgradnjo informacijskih sistemov in tehnične opreme, vključno s 

preskušanjem združljivosti sistemov, zaščitenih objektov, infrastrukture, pripadajočih objektov in 

sistemov, zlasti sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in njihovih sestavnih delov, 

tudi za namene evropskega sodelovanja pri kibernetski varnosti in kibernetski kriminaliteti, predvsem z 
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Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti, 

– izmenjavo, usposabljanje in izobraževanje osebja in strokovnjakov ustreznih organov, vključno z 

jezikovnim izobraževanjem in skupnimi vajami ali programi, 

– ukrepe za uporabo, prenos, preskušanje in potrjevanje novih metod ali tehnologij, vključno s pilotnimi 

projekti in nadaljnjimi ukrepi, povezanimi z varnostnimi raziskovalnimi projekti, ki jih financira Unija. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju ukrepov v zvezi s tretjimi državam in v njih, zlasti za: 

– ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, vključno s skupnimi 

preiskovalnimi ekipami in drugimi oblikami skupnih čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in 

njihove izmenjave ter interoperabilnih tehnologij, 

– mrežno povezovanje, vzajemno zaupanje, razumevanje in učenje, prepoznavanje, izmenjavo in širjenje 

znanja, izkušenj in dobrih praks, izmenjavo informacij, skupno zaznavanje razmer in njihovo 

predvidevanje, krizne načrte ter medsebojno povezljivost, 

– izmenjavo, usposabljanje in izobraževanje osebja in strokovnjakov ustreznih organov. 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v 

posebnem interesu Unije, ki se nanašajo na splošne, posebne in operativne cilje iz člena 3 Uredbe (EU) št. 

513/2014. Da bi bili ukrepi Unije upravičeni do financiranja, morajo biti v skladu s prednostnimi nalogami 

in pobudami, opredeljenimi na ravni Unije, zlasti tistimi, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, v 

zadevnih strategijah Unije, političnih ciklih, programih in ocenah tveganj in nevarnosti za Unijo, ter morajo 

podpirati zlasti: 

– pripravljalne, spremljevalne, upravne in tehnične dejavnosti in razvoj mehanizma za ocenjevanje, ki je 

potreben za izvajanje politik na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti 

njemu, ter kriznega upravljanja, 

– nadnacionalne projekte, v katere sta vključeni dve ali več držav članic ali vsaj ena država članica in ena 

tretja država, 

– dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z ocenami tveganj, nevarnosti in učinka, ki 

temeljijo na dokazih in so skladne s prednostnimi nalogami in pobudami, opredeljenimi na ravni Unije, 

zlasti tistimi, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, ter projekti za nadzor nad izvajanjem 

zakonodaje Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah,  

– projekte, ki spodbujajo mrežno povezovanje, javno-zasebna partnerstva, medsebojno zaupanje, 

razumevanje in učenje, prepoznavanje in širjenje dobrih praks ter inovativnih pristopov na ravni Unije, 

usposabljanja in programe izmenjav, 

– projekte, ki podpirajo razvoj metodoloških, predvsem statističnih, pripomočkov, postopkov in skupnih 

kazalnikov, 

– nakup oziroma pridobitev, vzdrževanje in/ali nadgradnjo tehnične opreme, strokovnega znanja, 

zaščitenih objektov, infrastrukture, ustreznih poslopij in sistemov, zlasti sistemov IKT in njihovih 

sestavnih delov, na ravni Unije, tudi za namen evropskega sodelovanja pri kibernetski varnosti in 

kibernetski kriminaliteti, predvsem z Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti,  

– projekte, namenjene povečanju ozaveščenosti zainteresiranih strani in najširše javnosti o politikah in 

ciljih EU, ki vključujejo korporativno komunikacijo o prednostnih nalogah Unije,  

– posebno inovativne projekte, ki razvijajo nove metode in/ali uporabljajo nove tehnologije, ki bi jih bilo 

mogoče prenesti v druge države članice, predvsem projekte, usmerjene k preverjanju in potrjevanju 

rezultatov varnostnih raziskovalnih projektov, ki jih financira Unija, 

– raziskave in pilotne projekte, 

– dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 
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Te odobritve podpirajo ukrepe v zvezi s tretjimi državam in v njih, zlasti: 

– ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, in kjer je to ustrezno, 

mednarodnimi organizacijami, vključno s skupnimi preiskovalnimi ekipami in drugimi oblikami skupnih 

čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in njihove izmenjave ter interoperabilnih tehnologij, 

– mrežno povezovanje, vzajemno zaupanje, razumevanje in učenje, prepoznavanje, izmenjavo in širjenje 

znanja, izkušenj in dobrih praks, izmenjavo informacij, skupno zaznavanje razmer in njihovo 

predvidevanje, krizne načrte ter medsebojno povezljivost, 

– nakup, vzdrževanje in/ali nadgradnjo tehnične opreme, vključno s sistemi IKT in njihovimi sestavnimi 

deli,  

– izmenjavo, usposabljanje in izobraževanje osebja in strokovnjakov v ustreznih organih, vključno z 

jezikovnim usposabljanjem, 

– dejavnosti osveščanja, razširjanja in sporočanja, 

– ocene tveganj, nevarnosti in učinka, 

– študije in pilotne projekte. 

Te odobritve se porabijo za finančno pomoč za nujne in posebne potrebe v izrednih razmerah, kar pomeni 

vsakršen varnostni incident ali novo grožnjo, ki ima ali bi lahko imela večji negativen vpliv na varnost ljudi 

v eni ali več državah članicah. 

Prejeti namenski prejemki lahko omogočijo dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 

22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Sklad za notranjo varnost je treba odpraviti, saj spodbuja militarističen pristop k migracijam in obravnavo 

begunskega vprašanja z vidika obrambe, namreč da je treba begunce ujeti in vrniti v matične države. Povrhu 

tega notranjo varnost prepleta z zunanjim delovanjem. Ta sredstva je nato treba prerazporediti izključno za 

civilne namene, med drugim za vključevanje migrantov. 

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

Osnutek dopolnitve 979 
=== GUE//8078 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 02 01 02 — Preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala in boj proti njemu ter boljše 

obvladovanje tveganj in kriz, povezanih z varnostjo 

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 

18 02 01 02 
3.0.2 

191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Rezerva         

Skupaj  191 297 628 190 358 325 165 897 628 190 358 325 -15 897 628 -40 358 325 150 000 000 150 000 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju ukrepov v državah članicah, zlasti za: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, zlasti z ustreznimi 

organi Unije, kot sta Europol in Eurojust, in med njimi, vključno s skupnimi preiskovalnimi ekipami in 
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drugimi oblikami skupnih čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in njihove izmenjave ter 

interoperabilnih tehnologij, 

– oblikovanje pobud za boj proti terorizmu, da bi poskrbeli za ustrezen odziv na porajajoče se grožnje, tudi 

tiste, ki so povezane z radikalizacijo doma in tujimi bojevniki, ki so bodisi v tujini ali pa so na poti 

oziroma se vračajo v eno ali več držav članic oziroma kandidatk, 

– izboljšanje obvladovanja kriz po terorističnih napadih, da se pomaga žrtvam, njihovim bližnjim 

sorodnikom in vsem, ki so se žrtvovali, da bi pomagali žrtvam oziroma ljudem, katerih življenja so bila 

ogrožena, 

– projekti,projekte, ki spodbujajo mrežno povezovanje, javno-zasebna partnerstva, vzajemno zaupanje, 

razumevanje in učenje, prepoznavanje, izmenjavo in širjenje znanja, izkušenj in primerov dobre 

prakse,dobrih praks, izmenjavo informacij, skupno zaznavanje razmer in njihovo 

predvidevanjepredvidevanje, krizne načrte ter krizne načrte,interoperabilnost, 

– dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z raziskavami ter ocenami ogroženosti, tveganja 

in učinka, ki temeljijo na dokazih in so skladne s prednostnimi nalogami in pobudami, opredeljenimi na 

ravni Unije, zlasti tistimi, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, 

– dejavnosti osveščanja, razširjanja in sporočanja,  

– nakup, vzdrževanje informacijskih sistemov Unije in držav članic, ki prispevajo k uresničevanju ciljev 

Uredbe (EU) št. 513/2014 in/ali nadgradnjo informacijskih sistemov in tehnične opreme, vključno s 

preskušanjem združljivosti sistemov, zaščitenih objektov, infrastrukture, pripadajočih objektov in 

sistemov, zlasti sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in njihovih sestavnih delov, 

tudi za namene evropskega sodelovanja pri kibernetski varnosti in kibernetski kriminaliteti, predvsem z 

Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti, 

– izmenjavo, usposabljanje in izobraževanje osebja in strokovnjakov ustreznih organov, vključno z 

jezikovnim izobraževanjem in skupnimi vajami ali programi, 

– ukrepe za uporabo, prenos, preskušanje in potrjevanje novih metod ali tehnologij, vključno s pilotnimi 

projekti in nadaljnjimi ukrepi, povezanimi z varnostnimi raziskovalnimi projekti, ki jih financira Unija. 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene tudi kritju ukrepov v zvezi s tretjimi državam in v njih, zlasti za: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, vključno s skupnimi 

preiskovalnimi ekipami in drugimi oblikami skupnih čezmejnih operacij,aktivnosti, dostopa do 

informacij in njihove izmenjave,izmenjave ter interoperabilnih tehnologij, 

– mrežno povezovanje, vzajemno zaupanje, razumevanje in učenje, prepoznavanje, izmenjavo in širjenje 

znanja, izkušenj in primerov dobre prakse,dobrih praks, izmenjavo informacij, skupno zaznavanje 

razmer in njihovo predvidevanje terpredvidevanje, krizne načrte, pa tudi izmenjavo, usposabljanje in 

izobraževanje osebja in strokovnjakov ustreznih organov,načrte ter medsebojno povezljivost, 

– izmenjavo, usposabljanje in izobraževanje osebja in strokovnjakov ustreznih organov. 

Obrazložitev: 

Iz te proračunske vrstice se ne bi smeli financirati policijske sile v tretjih državah ali podjetja v zasebnem 

sektorju. 

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

Osnutek dopolnitve 981 
=== GUE//8080 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 



 

 27 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 02 01 03 — Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) in Evropskega sistema za potovalne 

informacije in odobritve (ETIAS) 

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 

18 02 01 03 
3.0.2 

20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 9 000 000 20 000 000 9 000 000 -20 000 000 -9 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za vzpostavitev in uporabo 

informacijskih sistemov, njihove komunikacijske infrastrukture in opreme za podporo upravljanja 

migracijskih tokov prek zunanjih meja Unije. 

Črtati naslednje besedilo: 

Vsi prihodki iz prispevkov Islandije, Norveške, Švice in Lihtenštajna v postavki 6 3 1 3 izkaza prihodkov 

lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s točko (e) člena 21(2) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Nasprotujemo vzpostavitvi sistemov SVI in ETIAS. Zato ne moremo podpreti dodelitve proračunskih 

sredstev za vzpostavitev in delovanje teh sistemov IT. 

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

Osnutek dopolnitve 982 
=== GUE//8081 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

    120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Rezerva         

Skupaj      120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 

Postavka: 

Nova proračunska vrstica: Podpora za akcije iskanja in reševanja na morju 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve naj bi prispevale k uresničevanju naslednjih ciljev: 

– zagotoviti dostop do mednarodne zaščite za tiste, ki jo potrebujejo, v skladu z obveznostmi, ki jih imajo 

države članice glede človekovih pravic in pomorskega prava, vključno s pravico do življenja in načelom 

nevračanja, pri čemer je treba ustrezno upoštevati specifične značilnosti zadevnih oseb, 

– Evropska unija bi morala ustanoviti sklad za podporo za akcije iskanja in reševanja, ki bi se izvajale v 

okviru varovanja meja, da se zagotovi spoštovanje načela nevračanja ter pravice do življenja, zagotovljene 

z Listino EU o temeljnih pravicah. 
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Te odobritve so namenjene kritju odhodkov, povezanih z akcijami iskanja in reševanja na morju, ki se 

izvajajo v državah članicah ali jih izvajajo slednje ali pa zasebni akterji. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Člen 77(2)(d) PDEU, člen 78 PDEU in člen 2 Listine EU o temeljnih pravicah. 

Obrazložitev: 

V Sredozemlju še vedno umira veliko ljudi, ker ne obstajajo zakonite in varne poti, po katerih bi lahko 

begunci in migranti potovali v Evropo. Glede na to, da noben organ Unije nima pooblastil za izvajanje 

proaktivnih akcij iskanja in reševanja, bi morale biti te akcije, ki jih izvajajo države članice in nevladne 

organizacije, financirane neposredno iz proračuna EU. Omenjeni znesek bi bilo treba zagotoviti iz proračuna 

agencije Frontex. 

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

Osnutek dopolnitve 484 
=== LIBE/5892 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Sklad EU za iskanje in reševanje 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

SPS 3 – zajema: AM 5808 (Cristian Terheat); AM 5824 (Cornelia Ernst, Clare Daly); 5840 (Gwendoline 

Delbos-Corfield) 

Ta sredstva so namenjena podpori za države članice pri izpolnjevanju njihovih pogodbenih obveznosti na 

področju človekovih pravic in obveznosti v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, za zagotavljanje 

pomoči osebam v stiski, zlasti z operacijami iskanja in reševanja. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

(Uredba št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, 

migracije in vključevanje, člen 3(5) – cilji). 

Obrazložitev: 

Komisija bi morala predstaviti zakonodajni predlog o ustanovitvi sklada EU za iskanje in reševanje. Glede 

na izzive in humanitarne tragedije v Sredozemlju bi morala EU pri izvajanju operacij iskanja in reševanja 

narediti več za reševanje življenj in izkazovanje solidarnosti med državami članicami.  

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

Osnutek dopolnitve 864 
=== S&D//7394 === 
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vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 02 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 01 04 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Sklad EU za iskanje in reševanje 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena podpori za države članice pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu z 

mednarodnim pomorskim pravom, da nudijo pomoč osebam v stiski, zlasti z operacijami iskanja in 

reševanja. 

Obrazložitev: 

Komisija bi morala predstaviti zakonodajni predlog o ustanovitvi sklada za iskanje in reševanje. Glede na 

izzive in humanitarne tragedije v Sredozemlju bi morala EU narediti več za reševanje življenj in solidarnost 

med državami članicami pri izvajanju operacij iskanja in reševanja. Primerneje je oblikovati nov sklad kakor 

priložnostno in nepregledno povečevati proračun agencije Frontex za operacije iskanja in reševanja. 

Operacije, ki se krijejo iz sklada, bi lahko zajemale tudi širšo paleto dejavnosti od tistih, ki jih izvaja 

agencija Frontex. 

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

Osnutek dopolnitve 971 
=== GUE//8070 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 03 — Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

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 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 -413 910 217 -413 910 217 p.m. p.m. 

Postavka: 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

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). 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki za poslovanje 
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in upravnimi odhodki. 

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.  

Vsi prihodki iz prispevkov Islandije, Norveške, Švice in Lihtenštajna v postavki 6 3 1 3 izkaza prihodkov 

lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe. 

Kadrovski načrt Agencije je določen v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 430 249 229 EUR. Znesek v višini 16 339 012 EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 413 910 217 EUR, knjiženemu v proračun.  

Obrazložitev: 

Agencija Frontex upravlja, inkriminira in militarizira migracije. S sodelovanjem z Libijo ter vzpostavitvijo 

Evropske mejne in obalne straže še toliko bolj. Zato se Frontex/Evropska mejna in obalna straža ukine, 

sredstva pa se namesto tega prerazporedijo na mirno reševanje sporov, civilne misije EU za iskanje in 

reševanje na morju, mediacijo ter odpravo temeljnih vzrokov za prisilne migracije. 

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

Osnutek dopolnitve 463 
=== LIBE/5848 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 03 — Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 03 
3.0.DAG 

420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Rezerva         

Skupaj  420 555 842 420 555 842 413 910 217 413 910 217 6 645 625 6 645 625 420 555 842 420 555 842 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 1037 
=== GUE//8177 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 04 — Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) 

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 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 -139 964 760 -139 964 760 p.m. p.m. 

Postavka: 
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Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) 

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 iz poslovanja (naslov 3). 

Črtati naslednje besedilo: 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi sredstev med odhodki za poslovanje in 

upravnimi odhodki. 

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 določen v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 141 071 567 EUR. Znesek v višini 1 106 807 EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 139 964 760 EUR, knjiženemu v proračun. 

Obrazložitev: 

Europol je treba razpustiti, saj so njegovo delovanje in pristojnosti osredotočeni na varnost in tako omejujejo 

osebne svoboščine in jamstva. Sredstva iz te postavke bi bilo treba prerazporediti za druge cilje, na primer 

podporo policijskim silam držav članic, tako materialno kot v obliki čezmejnega sodelovanja. 

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

Osnutek dopolnitve 480 
=== LIBE/5881 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 04 — Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Rezerva         

Skupaj  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Obrazložitev: 

* * USTNI PREDLOG SPREMEMBE, PREDLOŽEN 3. SEPTEMBRA 2019 * * 

Proračun Europola je treba povečati, da bo lahko agencija izpolnila svoje nove naloge, zlasti vzpostavitev 

evropske platforme za odstranitev nedovoljenih stikov prek spleta, interoperabilnost informacijskih sistemov 

EU na področju upravljanja meja in varnosti ter financiranje dejavnosti mreže ATLAS. 

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

Osnutek dopolnitve 690 
=== R-E//7425 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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



 

 32 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 04 — Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Rezerva         

Skupaj  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 33 728 240 33 728 240 173 693 000 173 693 000 

Obrazložitev: 

Zaradi nedavne spremembe varnostnih razmer v EU se je povečalo število misij in nalog Europola na 

področju sodelovanja na področju kazenskega pregona zaradi česar je treba okrepitvi človeške in finančne 

vire agencij. Vendar pa predlog Komisije predstavlja vrzel v višini več kot 33 milijonov EUR v primerjavi z 

zahtevo upravnega odbora Europola. Namen dopolnitve je zagotoviti agenciji potrebna sredstva za 

povečanje notranje varnosti EU. 

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

Osnutek dopolnitve 533 
=== ECR//7904 === 

vlagatelj: Skupina Evropskih konservativcev in reformistov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 04 — Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 04 
3.0.DAG 

139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Rezerva         

Skupaj  139 964 760 139 964 760 139 964 760 139 964 760 5 035 240 5 035 240 145 000 000 145 000 000 

Obrazložitev: 

Da bi se odzvali na nenehno spreminjajoče se varnostno okolje EU in čedalje večje povpraševanje organov 

kazenskega pregona iz držav članic po analitični, operativni in tehnološki podpori, je treba Europolu 

nameniti več finančnih sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 1038 
=== GUE//8178 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 02 05 — Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

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 

18 02 05 
3.0.DAG 

10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  10 084 425 10 084 425 10 084 425 10 084 425 -10 084 425 -10 084 425 p.m. p.m. 

Postavka: 
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Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih 

dejanj (CEPOL) 

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 iz poslovanja (naslov 3). 

Črtati naslednje besedilo: 

Z njimi se krijejo odhodki, povezani z različnimi dejavnostmi, ki jih načrtuje ali izvaja CEPOL. 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodki iz poslovanja 

in upravnimi odhodki. 

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 določen v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 10 439 000 EUR. Znesek v višini 354 575 EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 10 084 425 EUR, knjiženemu v proračun.  

Obrazložitev: 

Za usposabljanje policistov bi morale biti odgovorne države članice, torej ta agencija ni potrebna, saj je 

osredotočena na varnost in omejuje osebne svoboščine in jamstva. Zato predlagamo izbris te postavke. 

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

Osnutek dopolnitve 1076 
=== GUE//8240 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 02 77 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 02 77 03 
3.0.OTH 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Postavka: 

Nova proračunska vrstica: Spremljanje in ocenjevanje sprejemnih centrov ter socialnega vključevanja 

beguncev in migrantov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Projekt je namenjen spremljanju in ocenjevanju sprejemnih pogojev in socialnega vključevanja beguncev 

in migrantov. Oceniti bi bilo treba predvsem naslednje dejavnike: kakovost začasnih objektov, materialov 

in opreme (postelje, rjuhe, brisače, oblačila, izdelki za osebno higieno itd.), kakovost hrane, zdravstvene 

razmere ter razpoložljivost zdravstvenega varstva in zdravljenja. Poleg tega je treba oceniti in predlagati 

pobude za vključevanje v družbo ter spoznavanje s kulturo in jezikom s pomočjo tolmačev in 

strokovnjakov z različnih področij. 
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Obrazložitev: 

V zadnjih letih je bila stotisočem ljudi, ki so morali zbežati iz svoje domovine zaradi vojne, preganjanja, 

skrajne revščine in lakote, povzročena nepopravljiva škoda. Razmere v sprejemnih centrih in možnosti 

socialnega vključevanja beguncev in migrantov so bile opisane kot izjemno slabe, pogosto pa celo kršijo 

osnovne človekove pravice. Zato je bolj kot kdaj prej nujno, da se v teh centrih zagotovijo dostojne razmere 

in da se izboljša proces socialnega vključevanja. 

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

Osnutek dopolnitve 928 
=== EPP//7109 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 01 — Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti 

in delitve odgovornosti med državami članicami 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Rezerva   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Skupaj  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 482 
=== LIBE/5890 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 01 — Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti 

in delitve odgovornosti med državami članicami 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 407 000 000 115 400 000 589 841 729 622 469 782 

Rezerva   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Skupaj  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 7 000 000  589 841 729 622 469 782 

Postavka: 

Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti in delitve odgovornosti 

med državami članicami 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo .......... posebnem interesu Unije. Ti ukrepi podpirajo 

zlasti: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 
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SPS 1 – zajema: AM 5801 (Elissavet Vozemberg-Vrionidi); Am 5802 (Konstantinos Arvanitis); AM 5806 

(Cristian Terheat); AM 5821 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5830 (Caterina Chinnici); AM 5849 

(Gwendolin Delbos-Corfield), AM 5841 (Gwendolin Delbos-Corfield)Te odobritve so namenjene prispevku 

h krepitvi in razvoju vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z njegovo zunanjo 

razsežnostjo, ter krepitvi solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami, zlasti tistimi, ki jih 

tokovi na področju migracij in azila najbolj prizadenejo, vključno s praktičnim sodelovanjem. 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov, povezanih s krepitvijo in razvojem vseh vidikov skupnega 

evropskega azilnega sistema, v skladu s ciljem iz člena 3(2)(a) Uredbe št. 516/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. V 

primeru skupnega evropskega azilnega sistema so te odobritve namenjeneta sredstva namenjena kritju 

ukrepov v zvezi s sistemi za sprejem in azilsistemom sprejema in azila ter ukrepov za povečanje 

zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in vrednotenjeoceno njihovih azilnih politik in 

postopkov.politik. Posebno pozornost je treba nameniti specifičnemuposebnemu položaju ranljivih žensk, 

zlasti ženskam z otroci, in mladoletnikom brez spremstva, predvsem dekletom, ter nujnosti 

preprečevanjapotrebi po preprečevanju verskega, etničnega nasilja ali nasilja na podlagi spola v sprejemnih 

in azilnih centrih. 

Posebno pozornost je treba nameniti specifičnemu položaju ranljivih žensk, zlasti ženskam z otroci, in 

mladoletnikom brez spremstva, predvsem dekletom, ter nujnosti preprečevanja verskega, etničnega nasilja 

ali nasilja na podlagi spola v sprejemnih in azilnih centrih. V ta namen bodo ta sredstva namenjena 

krepitvi sistemaTe odobritve so namenjene tudi kritju ukrepov, povezanih s preselitvijo in premestitvijo 

prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite otrok in azilnega sistema, da 

se zagotovijo ustrezne storitve in trajna rešitev za otroke, zlasti enakopraven dostop do izobraževanja in 

zdravstvenih storitev.ter drugimi priložnostnimi humanitarnimi sprejemi. 

Obrazložitev: 

Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic (18 03 01 01 in 18 03 01 02) Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi natančno odražali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. 

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

Osnutek dopolnitve 865 
=== S&D//7395 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 01 — Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti 

in delitve odgovornosti med državami članicami 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 400 000 000 115 400 000 582 841 729 622 469 782 

Rezerva   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Skupaj  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782   582 841 729 622 469 782 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Ustrezni znesek se oceni na 8 000 000 EUR. 

Črtati naslednje besedilo: 

Znesek 400 milijonov EUR se v skladu s točko (b) člena 49(1) finančne uredbe razporedi v rezervo. Med 
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proračunskim letom 2020 lahko Komisija v skladu s členom 31 finančne uredbe predloži enega ali več 

predlogov prerazporeditve za sprostitev tega zneska ali njegovega dela, če je to na podlagi temeljite ocene 

potreb v odziv na trenutno migracijsko krizo upravičeno. 

Obrazložitev: 

Će upoštevamo zamudo pri sprejemanju revizije zakonodaje EU o migracijah (uredba Dublin III), ki je več 

kot potrebna, je z rezervo, ki jo za ta sredstva, namenjena izvajanju zakonodaje po njenem sprejetju, 

predlaga Svet, zelo težko uporabiti (veji proračunskega organa se morata dogovoriti o zahtevi za 

prerazporeditev) sredstva za druge namene na področju obvladovanja migracij, čeprav se bodo nekatere 

države članice, ki so pod večjim pritiskom zaradi obvladovanja pritoka migrantov na ozemlje EU, spopadale 

z večjimi težavami pri tem in bi zato prerazporeditev potrebovale.  

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

Osnutek dopolnitve 863 
=== S&D//7393 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 01 — Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti 

in delitve odgovornosti med državami članicami 

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 

18 03 01 01 
3.0.1 

589 841 729 622 469 782 182 841 729 507 069 782 112 079 136 -195 834 891 294 920 865 311 234 891 

Rezerva   400 000 000 115 400 000 -400 000 000 -115 400 000 p.m. p.m. 

Skupaj  589 841 729 622 469 782 582 841 729 622 469 782 -287 920 864 -311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Ta sredsta so namenjena povečanjuTe odobritve so namenjene prispevku h krepitvi in razvoju vseh vidikov 

skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z njegovo zunanjo razsežnostjo, ter krepitvi solidarnosti in 

delitvidelitve odgovornosti med državami članicami, zlasti v korist tistih, ki sotistimi, ki jih tokovi 

priseljencev in iskalcevna področju migracij in azila najbolj prizadeli. To zajema praktično sodelovanje v 

skladu s ciljem iz člena 3(2)(d) Uredbe št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 

o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje.prizadenejo, vključno s praktičnim sodelovanjem. 

Črtati naslednje besedilo: 

V primeru skupnega evropskega azilnega sistema so ta sredstva namenjena kritju ukrepov v zvezi s 

sistemom sprejema in azila ter ukrepov za povečanje zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in 

oceno njihovih azilnih politik. Posebno pozornost je treba nameniti posebnemu položaju ranljivih žensk, 

zlasti ženskam z otroci, in mladoletnikom brez spremstva, predvsem dekletom, ter potrebi po preprečevanju 

verskega, etničnega nasilja ali nasilja na podlagi spola v sprejemnih in azilnih centrih. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju ukrepov, povezanih s preselitvijo in premestitvijo prosilcev za 

mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite ter drugimi priložnostnimi humanitarnimi 

sprejemi. 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v 

posebnem interesu Unije. Ti ukrepi podpirajo zlasti: 

– krepitev sodelovanja pri izvajanju zakonodaje Unije in izmenjavi dobrih praks na področju azila, zlasti 

glede sprejemnih centrov, ki bi morali upoštevati vidik spola, preselitve in premestitve prosilcev za 

mednarodno zaščito in/ali upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo, tudi z 
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vzpostavljanjem stikov in izmenjavo informacij, tudi pomoč pri prihodu in dejavnosti usklajevanja za 

predstavitev preselitve lokalnim skupnostim, ki bodo sprejele preseljene begunce, 

– vzpostavitev omrežij za nadnacionalno sodelovanje in pilotnih projektov, vključno z inovativnimi 

projekti, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih med organi, ki so v dveh ali več državah članicah, 

ter so zasnovani za spodbujanje inovacij in olajšanje izmenjave izkušenj in dobrih praks, 

– študije in raziskave o možnih novih oblikah sodelovanja Unije na področju azila, o ustrezni zakonodaji 

Unije, razširjanju in izmenjavi informacij o najboljših praksah in vseh ostalih vidikih azilne politike, 

vključno z institucionalnim komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije, 

– razvoj in uporabo skupnih statističnih orodij, metod ter kazalnikov za merjenje razvoja na področju azila, 

vključno s podatki, razčlenjenimi po spolu in starosti. 

– pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično pomoč ter razvoj mehanizma za vrednotenje, 

potrebnega za izvajanje politik o azilu, 

– sodelovanje s tretjimi državami na podlagi globalnega pristopa Unije k vprašanju migracij in mobilnosti, 

zlasti v okviru izvajanja partnerstev za mobilnost in regionalnih programov zaščite, 

– dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 

Te odobritve zajemajo tudi nujne in posebne potrebe v izrednih razmerah. 

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. 

Ustrezni znesek se oceni na 8 000 000 EUR. 

Znesek 400 milijonov EUR se v skladu s točko (b) člena 49(1) finančne uredbe razporedi v rezervo. Med 

proračunskim letom 2020 lahko Komisija v skladu s členom 31 finančne uredbe predloži enega ali več 

predlogov prerazporeditve za sprostitev tega zneska ali njegovega dela, če je to na podlagi temeljite ocene 

potreb v odziv na trenutno migracijsko krizo upravičeno. 

Obrazložitev: 

Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic 18 03 01 01 in 18 03 01 02 Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi upoštevali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. Znesek iz proračunske vrstice 18 03 01 01 je bil 

prerazporejen v novo proračunsko vrstico 18 03 01 04. 

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

Osnutek dopolnitve 862 
=== S&D//7392 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 02 — Podpora zakonitemu priseljevanju v Unijo in spodbujanje učinkovitega 

vključevanja državljanov tretjih držav ter izboljšanje poštenih in učinkovitih strategij vračanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Rezerva         

Skupaj  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 -150 574 277 -163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Obrazložitev: 
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Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic 18 03 01 01 in 18 03 01 02 Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi upoštevali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. Znesek iz proračunske vrstice 18 03 01 02 je bil 

prerazporejen v novo proračunsko vrstico 18 03 01 03. 

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

Osnutek dopolnitve 483 
=== LIBE/5891 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 03 01 02 — Podpora zakonitemu priseljevanju v Unijo in spodbujanje učinkovitega 

vključevanja državljanov tretjih držav ter izboljšanje poštenih in učinkovitih strategij vračanja 

Spremeniti zneske, naziv postavke, 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 

18 03 01 02 
3.0.OTH 

356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Rezerva         

Skupaj  356 348 555 327 634 462 328 748 555 327 634 462 27 600 000  356 348 555 327 634 462 

Postavka: 

Podpiranje zakonitih migracijPodpora zakonitemu priseljevanju v Unijo in spodbujanje učinkovitega 

vključevanja državljanov tretjih držav ter izboljšanje poštenih in učinkovitih strategij vračanja 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo .......... posebnem interesu Unije. Ti ukrepi podpirajo 

zlasti: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

SPS 2 – zajema: AM 5822 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5831 (Caterina Chinnici); AM 5837 

(Gwendoline Delbos-Corfield); AM 5851 (Gwendoline Delbos-Corfield); AM 5807 (Cristian Terheş); AM 

5832 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5838 (Gwendoline Delbos-Corfield);Te odobritve so namenjene 

podpori zakoniti migraciji v države članice, skladno z njihovimi ekonomskimi in socialnimi potrebami, kot 

so potrebe trga dela, ob čemer se ščiti integriteta sistemov priseljevanja držav članic, ter spodbujanju 

učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav in izboljšanju poštene in učinkovite strategije vračanja v 

državah članicah, ki prispevajo k boju proti nezakonitemu priseljevanju, s poudarkom na trajnosti vračanja 

in učinkovitem ponovnem sprejemu v državah izvora in tranzita. 

Sredstva so namenjena podpori zakonitim migracijam v države članice v skladu z njihovimi 

gospodarskimi in socialnimi potrebami, na primer potrebami na trgu dela, ter spodbujanju učinkovitega 

vključevanja državljanov tretjih držav, tudi združevanja družin, ki prispeva k socialnemu vključevanju in 

integraciji, kakor je navedeno v cilju iz člena 3(2)(b) Uredbe št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 16. aprila o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. Kar zadeva zakonite migracije in 

vključevanje državljanov tretjih držav, so te odobritve namenjene kritju ukrepov za priseljevanje in ukrepom 

pred odhodom in ukrepov za integracijo, vključno z enakopravnim dostopom do izobraževalnih sistemov, 

in ukrepov za praktično sodelovanje terodhodom, ukrepom vključevanja, praktičnega sodelovanja ter 

ukrepov za krepitev zmogljivosti držav članic. 

Del teh sredstev bi moral biti na voljorazpolago lokalnim in regionalnim organom. 

Črtati naslednje besedilo: 
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Kar zadeva poštene in učinkovite strategije vračanja, so te odobritve namenjene kritju ukrepov, ki spremljajo 

postopke vračanja, ukrepov vračanja ter ukrepov praktičnega sodelovanja in krepitve zmogljivosti držav 

članic. 

Za odstavkom: 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo .......... posebnem interesu Unije. Ti ukrepi podpirajo 

zlasti: 

Dodati naslednje besedilo: 

- krepitev sodelovanja Unije pri izvajanju prava Unije in izmenjavi dobrih praks na področju zakonitih 

migracij in vključevanja državljanov tretjih držav, pri čemer bi morale dobre prakse vključevati primere 

uspešnega vključevanja državljank tretjih držav, 

- vzpostavitev omrežij za nadnacionalno sodelovanje in pilotnih projektov, vključno z inovativnimi 

projekti, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih med organi, ki so v dveh ali več državah članicah ter 

so zasnovani za spodbujanje inovacij in olajšanje izmenjave izkušenj in primerov dobre prakse, 

- študije in raziskave na področju migracij in vključevanja ter o ustrezni zakonodaji Unije, razširjanje in 

izmenjava informacij o najboljših praksah in vseh ostalih vidikih migracij ter vključevanja, vključno z 

institucionalnim komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije, 

- razvoj in uporaba skupnih statističnih orodij, metod in kazalnikov, s katerimi bi države članice merile 

razvoj politik na področju zakonitega priseljevanja ter vključevanja, vključno s podatki, razčlenjenimi po 

starosti in spolu, in spremljanjem udeležbe državljanov tretjih držav v izobraževanju in na trgu dela, 

- pripravljalna, spremljevalna, upravna in tehnična pomoč ter razvoj mehanizma za vrednotenje, 

potrebnega za izvajanje politik o priseljevanju, 

- sodelovanje s tretjimi državami na podlagi globalnega pristopa Unije k migracijam in mobilnosti, ukrepi 

za informiranje in kampanje v tretjih državah, namenjeni ozaveščanju o primernih zakonitih poteh za 

migracije in tveganje nedovoljenih migracij, 

- dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 

Črtati naslednje besedilo: 

– krepitev sodelovanja Unije pri izvajanju prava Unije in izmenjavi dobrih praks na področju zakonitih 

migracij, vključevanja ter vračanja državljanov tretjih držav, pri čemer bi morale dobre prakse 

vključevati primere uspešnega vključevanja državljank tretjih držav, 

– vzpostavitev omrežij za nadnacionalno sodelovanje in pilotnih projektov, vključno z inovativnimi 

projekti, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih med organi, ki so v dveh ali več državah članicah, 

ter so zasnovani za spodbujanje inovacij in olajšanje izmenjave izkušenj in dobrih praks, 

– študije in raziskave o možnih novih oblikah sodelovanja Unije na področju priseljevanja, vključevanja in 

vračanja ter o ustrezni zakonodaji Unije, razširjanju in izmenjavi informacij o najboljših praksah in vseh 

ostalih vidikih politik priseljevanja, vključevanja in vračanja, vključno z institucionalnim 

komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije, 

– razvoj in uporabo skupnih statističnih orodij, metod in kazalnikov, s katerimi bi države članice merile 

razvoj politik na področju zakonitega priseljevanja ter vključevanja in vračanja, vključno s podatki, 

razčlenjenimi po starosti in spolu, in spremljanjem udeležbe državljanov tretjih držav v izobraževanju in 

na trgu dela, 

– pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično pomoč ter razvoj mehanizma za vrednotenje, 

potrebnega za izvajanje politik o priseljevanju, 

– sodelovanje s tretjimi državami na podlagi globalnega pristopa Unije k vprašanju migracij in mobilnosti, 

zlasti v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu, partnerstev za mobilnost, 



 

 40 

– ukrepe in kampanje za obveščanje v tretjih državah, namenjene dvigu osveščenosti o ustreznih pravnih 

poteh za priseljevanje in tveganju, povezanem z nezakonitim priseljevanjem, 

– dejavnosti osveščanja, informiranja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki Unije na področju notranjih zadev. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Iz teh odobritev se krijejoTe odobritve zajemajo tudi dejavnosti in prihodnji razvoj Evropske migracijske 

mreže. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o 

Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega 

sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 

112).  

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 

azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 

573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 

Obrazložitev: 

Ta proračunska vrstica obravnava zakonite migracije in povezovanje na eni strani ter politike vračanja na 

drugi strani. Da bi bila ta proračunska vrstica bolj jasna in berljiva, ta predlog spremembe predlaga 

razdelitev te proračunske vrstice v dve proračunski vrstici: sedanja vrstica 18 03 01 02 o zakonitih 

migracijah in povezovanju ter nova vrstica 18 03 01 03 o vračanju. 

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

Osnutek dopolnitve 862 
=== S&D//7392 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Rezerva         

Skupaj      178 174 278 163 817 231 178 174 278 163 817 231 

Postavka: 

Spodbujanje pravičnih in učinkovitih strategij vračanja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta odobritev je namenjena povečanju solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami, zlasti v 

korist tistih, ki so jih tokovi priseljencev in iskalcev azila najbolj prizadeli. To zajema praktično 

sodelovanje v skladu s ciljem iz člena 3(2)(d) Uredbe št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

Pravna podlaga: 
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Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 

azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 

573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 

Referenčni akti: 

Dodati naslednje besedilo: 

Priporočilo Komisije z dne 11. januarja 2016 za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo 

(C(2015) 9490 final). 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je predložila Komisija 4. maja 2016, o vzpostavitvi 

meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2016) 

270). 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je Komisija predložila 13. julija 2016 o vzpostavitvi 

okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016) 468). 

Obrazložitev: 

Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic 18 03 01 01 in 18 03 01 02 Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi upoštevali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. Znesek iz proračunske vrstice 18 03 01 02 je bil 

prerazporejen v novo proračunsko vrstico 18 03 01 03. 

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

Osnutek dopolnitve 145 
=== FEMM/6208 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Boljša zaščita prosilcev za azil pred nasiljem na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena povečanju pravic in izboljšanju položaja žensk, otrok, mladih deklet in dečkov 

brez spremstva ter oseb LGBTQI (na podlagi smernic UNHCR o spolni usmerjenosti in spolni identiteti), 

pa tudi preprečevanju nasilja na podlagi spola nad prosilci za azil. 

Pravna podlaga 

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o 

Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega 
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sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 

112). 

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 

azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 

573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80). 

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi 

začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 268, 1.10.2016, str. 82). 

Obrazložitev: 

Po podatkih Agencije EU za temeljne pravice se prosilci za azil in begunci v celotni EU soočajo z različnimi 

oblikami nasilja in nadlegovanja. Ta dejanja izvajajo in zagovarjajo državni organi, posamezniki, pa tudi 

skupine vigilantov. Vsem beguncem in prosilcem za azil, tudi ženskam, deklicam in osebam LGBTQI, je 

treba zagotoviti varnost v azilnem postopku in sprejemnih centrih ter spoštovanje organov za priseljevanje. 

Ponuditi jim je treba zaščito, da se jim ne bo treba bati nasilja. 

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

Osnutek dopolnitve 518 
=== VERT/7680 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Boljša zaščita prosilcev za azil pred nasiljem na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena povečanju pravic in izboljšanju položaja žensk, otrok, mladih deklet in dečkov 

brez spremstva ter oseb LGBTQI (na podlagi smernic UNHCR o spolni usmerjenosti in spolni identiteti), 

pa tudi preprečevanju nasilja na podlagi spola nad prosilci za azil. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o 

Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega 

sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 

112). 

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 
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azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 

573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80). 

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi 

začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 268, 1.10.2016, str. 82). 

Obrazložitev: 

Po podatkih Agencije EU za temeljne pravice se prosilci za azil in begunci v celotni EU soočajo z različnimi 

oblikami nasilja in nadlegovanja. Ta dejanja izvajajo in zagovarjajo državni organi, posamezniki, pa tudi 

skupine vigilantov. Vsem beguncem in prosilcem za azil, tudi ženskam, deklicam in osebam LGBTQI, je 

treba zagotoviti varnost v azilnem postopku in sprejemnih centrih ter spoštovanje organov za priseljevanje. 

Ponuditi jim je treba zaščito, da se jim ne bo treba bati nasilja. 

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

Osnutek dopolnitve 483 
=== LIBE/5891 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 03 
3.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Spodbujanje pravičnih in učinkovitih strategij vračanja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

SPS 2 – zajema: AM 5822 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5831 (Caterina Chinnici); AM 5837 

(Gwendoline Delbos-Corfield); AM 5851 (Gwendoline Delbos-Corfield); AM 5807 (Cristian Terheş); AM 

5832 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5838 (Gwendoline Delbos-Corfield); 

Te odobritve so namenjene za vračanja v državah članicah, ki bodo bolj poštena, učinkovita, 

dostojanstvena in v skladu s človekovimi pravicami ter bodo prispevala k preprečevanju nedovoljenega 

priseljevanja, s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic, trajnosti vrnitve in učinkovitem ponovnem 

sprejemu v državah izvora in državah tranzita. 

Kriti bi morale ukrepe, ki spremljajo postopke vračanja, ukrepe vračanja, praktično sodelovanje in ukrepe 

držav članic za krepitev zmogljivosti. 

Na pobudo Komisije se lahko te odobritve uporabijo za financiranje nadnacionalnih ukrepov na podlagi 

uradnih sporazumov ali ukrepov v posebnem interesu Unije. Ti ukrepi podpirajo zlasti: 

- krepitev sodelovanja Unije pri izvajanju prava Unije in izmenjavi primerov dobre prakse na področju 

vračanja, 
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- vzpostavitev mrež za nadnacionalno sodelovanje in pilotnih projektov ter spodbujanje izmenjave izkušenj 

in dobrih praks, 

- študije in raziskave o spoštovanju človekovih pravic na področju vračanja, razširjanje in izmenjavo 

informacij o najboljših praksah in vseh drugih vidikih politik vračanja, 

- razvoj in uporabo skupnih statističnih orodij, metod ter kazalnikov za merjenje razvoja politik na 

področju vračanja, 

- pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično pomoč ter razvoj mehanizma za vrednotenje, 

potrebnega za izvajanje politik o priseljevanju, 

- sodelovanje s tretjimi državami preko formalnih sporazumov na podlagi globalnega pristopa Unije k 

vprašanju migracij in mobilnosti, zlasti v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in 

partnerstev za mobilnost, 

- dejavnosti osveščanja, obveščanja in komuniciranja v zvezi z politikami, prednostnimi nalogami in 

dosežki na področju migracij. 

Obrazložitev: 

Ta proračunska vrstica obravnava zakonite migracije in povezovanje na eni strani ter politike vračanja na 

drugi strani. Da bi bila ta proračunska vrstica bolj jasna in berljiva, ta predlog spremembe predlaga 

razdelitev te proračunske vrstice v dve proračunski vrstici: sedanja vrstica 18 03 01 02 o zakonitih 

migracijah in povezovanju ter nova vrstica 18 03 01 03 o vračanju. 

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

Osnutek dopolnitve 863 
=== S&D//7393 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 04 
3.0.1 

    294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Rezerva         

Skupaj      294 920 865 311 234 891 294 920 865 311 234 891 

Postavka: 

Krepitev solidarnosti in delitve odgovornosti 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta odobritev je namenjena povečanju solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami, zlasti v 

korist tistih, ki so jih tokovi priseljencev in iskalcev azila najbolj prizadeli. To zajema praktično 

sodelovanje v skladu s ciljem iz člena 3(2)(d) Uredbe št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 

azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 

573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 
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Referenčni akti: 

Dodati naslednje besedilo: 

Priporočilo Komisije z dne 11. januarja 2016 za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo 

(C(2015) 9490 final). 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je predložila Komisija 4. maja 2016, o vzpostavitvi 

meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2016) 

270 final). 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je Komisija predložila 13. julija 2016 o vzpostavitvi 

okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016) 468). 

Obrazložitev: 

Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic 18 03 01 01 in 18 03 01 02 Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi upoštevali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. Znesek iz proračunske vrstice 18 03 01 01 je bil 

prerazporejen v novo proračunsko vrstico 18 03 01 04. 

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

Osnutek dopolnitve 456 
=== LIBE/5839 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 04 
3.0.OTH 

    83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Rezerva         

Skupaj      83 710 663 62 246 978 83 710 663 62 246 978 

Postavka: 

Boljša zaščita prosilcev za azil pred nasiljem na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena povečanju pravic in izboljšanju položaja žensk, otrok, mladih deklet in dečkov 

brez spremstva ter oseb LGBTQI (na podlagi smernic UNHCR o spolni usmeritvi in spolni identiteti), pa 

tudi preprečevanju nasilja na podlagi spola nad prosilci za azil. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o 

Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega 

sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014, str. 

112). 

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za 

azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 
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573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 

150, 20.5.2014, str. 168). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 239, 15.9.2015, str. 146). 

Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju 

mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 248, 24.9.2015, str. 80). 

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi 

začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL L 268, 1.10.2016, str. 82). 

Referenčni akti: 

Dodati naslednje besedilo: 

Priporočilo Komisije z dne 11. januarja 2016 za prostovoljni program humanitarnega sprejema s Turčijo 

(C(2015) 9490). 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je predložila Komisija 4. maja 2016, o vzpostavitvi 

meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno 

zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (COM(2016) 

270). 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki ga je Komisija predložila 13. julija 2016 o vzpostavitvi 

okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016) 468). 

Obrazložitev: 

Glede na poročilo Agencije EU za temeljne pravice se prosilci za azil in begunci v celotni EU soočajo z 

različnimi oblikami nasilja in nadlegovanja. Ta dejanja izvajajo in zagovarjajo državni organi, posamezniki, 

pa tudi skupine vigilantov. Vsi migranti in prosilci za azil, vključno z ženskami, otroki, deklicami in dečki 

brez spremstva ter osebami LGBTQI, morajo biti zaščiteni pred nasiljem na podlagi spola, med drugim tako, 

da se jim omogoči ustrezne azilne postopke, sprejemne pogoje in dostop do sodišč. Ponuditi jim je treba 

zaščito, da se jim ne bo treba bati nasilja. 

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

Osnutek dopolnitve 482 
=== LIBE/5890 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 01 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 01 04 
3.0.1 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Krepitev solidarnosti in delitev odgovornosti med državami članicami 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

SPS 1 – zajema: AM 5801 (Elissavet Vozemberg-Vrionidi); Am 5802 (Konstantinos Arvanitis); AM 5806 

(Cristian Terheş); AM 5821 (Cornelia Ernst, Clare Daly); AM 5830 (Caterina Chinnici); AM 5849 
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(Gwendolin Delbos-Corfield), AM 5841 (Gwendolin Delbos-Corfield) 

Ta odobritev je namenjena povečanju solidarnosti in delitvi odgovornosti med državami članicami, zlasti v 

korist tistih, ki so jih tokovi priseljencev in iskalcev azila najbolj prizadeli in zajema praktično sodelovanje 

v skladu s ciljem iz člena 3(2)(d) Uredbe št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 

2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje. 

Te odobritve so namenjene tudi kritju ukrepov, povezanih s preselitvijo in premestitvijo prosilcev za 

mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite ter drugimi priložnostnimi 

humanitarnimi sprejemi. 

Obrazložitev: 

Predlaga se razdelitev proračunskih vrstic (18 03 01 01 in 18 03 01 02) Sklada za azil, migracije in 

vključevanje na štiri proračunske vrstice, da bi natančno odražali štiri specifične cilje sklada in povečali 

preglednost. Pravična in pregledna porazdelitev sredstev med različne cilje sklada je bila prednostna naloga 

Parlamenta med pogajanji pred sprejetjem tega sklada. 

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

Osnutek dopolnitve 523 
=== VERT/7685 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 03 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 03 04 
3.0.OTH 

    48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Rezerva         

Skupaj      48 000 000 41 000 000 48 000 000 41 000 000 

Postavka: 

Sklad EU za iskanje in reševanje  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena podpori za države članice pri izpolnjevanju njihovih pogodbenih obveznosti na 

področju človekovih pravic in obveznosti v skladu z mednarodnim pomorskim pravom, da nudijo pomoč 

osebam v stiski, zlasti z operacijami iskanja in reševanja. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, 

migracije in vključevanje, člen 3(5) – cilji. 

Obrazložitev: 

Komisija bi morala predstaviti zakonodajni predlog o ustanovitvi sklada za iskanje in reševanje. Glede na 

izzive in humanitarne tragedije v Sredozemlju bi morala EU narediti več za reševanje življenj in solidarnost 

med državami članicami pri izvajanju operacij iskanja in reševanja. 

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

Osnutek dopolnitve 577 
=== I-D//7740 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

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 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 -24 829 000 -25 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

V okviru splošnega cilja približevanja Evrope njenim državljanom sta splošna cilja programa „Evropa za 

državljane“ prispevati k razumevanju Unije in spodbujanju evropskega državljanstva ter izboljšati pogoje za 

državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije. 

Ta sredstva so namenjena kritju dejavnosti, kot so partnerstva, strukturna podpora, počastitev spomina, 

zgodovina Unije in njena identiteta, srečanja državljanov, mreže partnerskih mest, projekti državljanov in 

civilne družbe, medsebojni strokovni pregledi, študije in komunikacijske storitve, podporni ukrepi, dogodki 

in podporne strukture v državah članicah, vključno s projekti organizacij civilne družbe, ki spodbujajo 

vključevanje, jezikovno raznolikost, kohezijo in nediskriminacijo, s posebnim poudarkom na evropskih 

manjšinah. 

Ta sredstva so namenjena tudi spodbujanju evropskega državljanstva z obveščanjem ljudi o pravicah, ki jih 

imajo kot državljani Unije, o možnostih državljanske udeležbe na ravni Unije in o vplivu Unije na njihovo 

vsakdanje življenje v vseh uradnih jezikih Unije. 

Prispevki držav Efte v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru, in zlasti členom 82 in 

Protokolom 32 se morajo dodati k odobritvam, ki se vnesejo v to postavko. 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. 

Vsi prihodki iz prispevkov držav kandidatk in, kjer je to primerno, potencialnih kandidatk zahodnega 

Balkana za udeležbo v programih Unije, ki se vnesejo v postavko 6 0 3 1 izkaza prihodkov, lahko omogočijo 

dodatna sredstva v skladu s točkami (b), (e) in (f) člena 21(2) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 

2014–2020 (UL L 115, 17.4.2014, str. 3), zlasti člen 2. 

Obrazložitev: 

Menimo, da ni treba podpirati te proračunske vrstice, ki je osredotočena na propagandne dejavnosti EU. 

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

Osnutek dopolnitve 513 
=== VERT/7658 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 29 829 000 28 000 000 

Obrazložitev: 

Program Evropa za državljane ima veliko dodano vrednost in utrjuje evropski projekt. Njegov proračun bi 

bilo treba povečati, zlasti v trenutnih razmerah. 

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

Osnutek dopolnitve 192 
=== CULT/5976 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

programa Evropa za državljane. Dopolnitev predlaga povečanje proračuna postavke v višini 10 % za 

okrepitev ukrepov in obravnavanje nizke stopnje uspešnosti uporabe. 

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

Osnutek dopolnitve 749 
=== S&D//7232 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 3 725 900 2 500 000 28 554 900 27 500 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

programa Evropa za državljane. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke povečan za 10 %, da bi 
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se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

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

Osnutek dopolnitve 257 
=== AFCO/6431 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Obrazložitev: 

V tej vrstici je treba obnoviti znesek obveznosti iz predloga proračuna, ki ga je pripravila Komisija, znesek 

plačil iz predloga proračuna za leto 2020 pa povečati na raven iz leta 2019. Ta instrument je izjemno 

pomemben za okrepitev procesov participativne demokracije v EU, pa tudi naklonjenosti državljanov 

evropskim ukrepom in politikam ter zaupanja vanje, zato bi bilo treba temu programu in povezanim 

komunikacijskim strategijam nameniti dovolj sredstev, da bo mogoče izpolniti zadane cilje. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 465 
=== LIBE/5853 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 04 01 01 — Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na 

ravni Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 01 
3.0.7 

25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj  25 959 000 25 000 000 24 829 000 25 000 000 1 130 000  25 959 000 25 000 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 253 
=== AFCO/6427 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

Dodati: 18 04 01 77 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 04 01 77 
3.0.PPPA 

    1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Rezerva         

Skupaj      1 234 347 756 899 1 234 347 756 899 

Postavka: 

Pilotni projekt — Obletnica Schumanove deklaracije 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je proslaviti 70. obletnico Schumanove deklaracije in ta datum izkoristiti za 

tkanje močnejših vezi znotraj Unije. Konec tedna 9. maja 2020 bi lahko organizirali več dejavnosti, na 

katerih bi sodelovali zlasti predstavniki državljanskih organizacij in mrež, ki so se nedavno udeležili 

državljanskih dialogov, posvetov in podobnih institucionalnih prireditev in kampanj civilne družbe: 

a) zgodovinski seminar o Schumanovi deklaraciji, 

b) politično razpravo o njeni aktualnosti in izkušnjah, ki bodo koristile v prihodnosti, 

c) državljansko zborovanje, 

d) posebno zasedanje Evropskega parlamenta, 

e) posebno srečanje Evropskega sveta, 

f) medinstitucionalno izjavo s konkretnimi koraki za dosego politične unije. 

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: 

70. obletnica Schumanove deklaracije ne bi smela biti samo priložnost za obeležitev spomina, temveč tudi za 

oblikovanje politike in zbiranje sil iz celotne družbe in institucij EU, da bi uresničili vizijo politične unije iz 

te deklaracije. 

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

Osnutek dopolnitve 578 
=== I-D//7741 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 06 02 — Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ECSDZD) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 06 02 3.0.DAG 16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 -5 000 000 -5 000 000 10 406 349 10 406 349 

Obrazložitev: 

Dejanska dodana vrednost tega centra ni jasna. 

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

Osnutek dopolnitve 442 
=== LIBE/5803 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 06 02 — Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ECSDZD) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Rezerva         

Skupaj  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Obrazložitev: 

Dodatno financiranje je potrebno za kritje minimalnih pogojev, ki jih potrebujejo zmogljivosti centra 

ECSDZD za učinkovito delovanje ter za uresničevanje nalog in statutarnih obveznosti, v skladu z mandatom 

centra. 

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

Osnutek dopolnitve 802 
=== S&D//7287 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 18 06 02 — Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ECSDZD) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 06 02 
3.0.DAG 

16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Rezerva         

Skupaj  16 266 349 16 266 349 15 406 349 15 406 349 2 432 691 2 432 691 17 839 040 17 839 040 

Obrazložitev: 

Finančno vrzel med zahtevami upravnega odbora Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z 

drogami in predlogom proračuna, ki ga je pripravila Komisija, je treba zapolniti, da bo lahko agencija 

ustrezno opravljala svoje naloge in operacije, kot sta analiza odpadnih voda in zbiranje podatkov, ter podprla 

nove in občutljive informacijske sisteme. Te dejavnosti so bistvenega pomena za to, da bo imela EU 

ustrezne zmogljivosti in se bo lahko odzivala na nove pojave in izzive na tem občutljivem področju. 

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

Osnutek dopolnitve 444 
=== LIBE/5805 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 07 77 

Postavka: 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 

Obrazložitev: 

Projekt bo zagotovil odziv na vse večjo razširjenost sovražnega govora po vsej EU. Namen projekta je 

razumeti in preprečevati ta pojav. Zakonodaja EU, ki se uporablja (Okvirni sklep 2008/913/PNZ), in 

priporočila Sveta Evrope omejujejo razlage sovražnega govora. Za učinkovito preprečevanje tega pojava je 

potrebno izobraževanje otrok, mladih, delavcev v izobraževanju in drugih skupin, da bi se ocenila 

neprimerna vedenja in vplivalo na njihovo hitro odstranitev iz družbenega življenja. 

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

Osnutek dopolnitve 444 
=== LIBE/5805 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 18 07 77 01 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

18 07 77 01 
3.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Evropski priročnik za boj proti sovražnemu govoru 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlagani pilotni projekt predvideva pripravo evropskega priročnika o sovražnem govoru. Načeloma bo 

opredelil koncept sovražnega govora, trolanja in pojavov, kot so patostreaming ali - še posebej nevarni - 

socialni inženiring, ki omogoča namerno manipuliranje družbe. Priročnik bi moral postati vir znanja o 

interni zakonodaji vseh držav članic, ki zagotavlja varstvo pred navedenimi pojavi, ter o pravnih 

posledicah za storilce. 

V izvedbi projekta so predvidena srečanja s strokovnjaki iz vse Evropske unije ter sodelovanje z lokalnimi 

oblastmi in nevladnimi organizacijami. 

Projekt bi sestavljali trije ključni elementi: 

1) Semantika - trenutno niti evropska niti nobena nacionalna zakonodaja ne opredeljuje natančno 

sovražnega govora. Zato so potrebne poglobljene raziskave, da bi to vprašanje diagnosticirali in opredelili 

njegove glavne značilnosti. Predlaga se prispevek k oblikovanju definicije na evropski ravni, ki bi se v 

idealnih razmerah uporabljala v vseh državah članicah. 

2) Diagnoza - ker v pravnem redu ne obstaja koncept sovražnega govora, projekt predvideva srečanja, 

razprave in konference s strokovnjaki, ki bodo omogočila približno opredelitev problema in pridobitev 

strokovnega znanja. Te dejavnosti bodo zelo pomembne za ozaveščanje družbe in javnih organov o tej vse 

večji težavi. 

3) Izobraževanje - ostaja eden od ključnih elementov. Usmerjeno bo v različne družbene skupine, da bi se 
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učinkovito izboljšala ozaveščenost o problemu sovražnega govora v sodobnem svetu, ki ga ni mogoče 

zanikati. Dejavnik izobraževanja bi se moral pretežno opirati na dejavnosti krepitve zmogljivosti za 

delavce v izobraževanju in temeljiti na organizaciji srečanj in usposabljanj, ki bi jih spremljala analiza 

pravnih strokovnjakov s tega področja. Osredotočiti bi se bilo treba na ozaveščanje otrok in mladih, ki se 

štejejo za izrazito ranljive. Upoštevale se bodo tudi navade, ki jih ima ta skupina v digitalnem okolju. 

Podatki Eurostata kažejo, da je leta 2016 93 % mladih v starosti od 16 do 19 let vsak dan uporabljalo 

internet, med mladimi v starosti od 25 do 29 let pa je bil ta delež 90 %. Če povzamemo, bo pomemben 

element projekta delo na terenu v šolah ter interaktivna srečanja in razprave z učenci in učitelji, v katerih 

bodo posredovana navodila za hitro odzivanje na porajajoče se grožnje. Poleg tega je predvideno 

sodelovanje s ponudniki komunikacijskih storitev in družbenih medijev. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt 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). 

Obrazložitev: 

Projekt bo zagotovil odziv na vse večjo razširjenost sovražnega govora po vsej EU. Namen projekta je 

razumeti in preprečevati ta pojav. Zakonodaja EU, ki se uporablja (Okvirni sklep 2008/913/PNZ), in 

priporočila Sveta Evrope omejujejo razlage sovražnega govora. Za učinkovito preprečevanje tega pojava je 

potrebno izobraževanje otrok, mladih, delavcev v izobraževanju in drugih skupin, da bi se ocenila 

neprimerna vedenja in vplivalo na njihovo hitro odstranitev iz družbenega življenja. 

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

Osnutek dopolnitve 983 
=== GUE//8087 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 01 — Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Rezerva         

Skupaj  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 22 395 000 21 200 000 50 000 000 50 000 000 

Obrazložitev: 

Varstvo pravic in krepitev vloge državljanov sta še vedno velika izziva po vsej EU. Zato je znatno povečanje 

sredstev v tej proračunski vrstici upravičeno, da bi lahko ustvarili okolje, v katerem bodo pravice vseh v 

celoti varovane. 

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

Osnutek dopolnitve 514 
=== VERT/7659 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 33 02 01 — Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Rezerva         

Skupaj  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 5 000 000 3 000 000 32 605 000 31 800 000 

Obrazložitev: 

Program za pravice in državljanstvo ima veliko dodano vrednost. Prispeva k preprečevanju vseh oblik nasilja 

nad otroki, mladimi in ženskami ter nasilja na podlagi spola zoper druge skupine, med drugim osebe 

LGTBQI, k boju proti nasilju in k nudenju pomoči. Njegov proračun bi bilo treba povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 149 
=== FEMM/6213 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 01 — Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Rezerva         

Skupaj  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 3 395 000 1 200 000 31 000 000 30 000 000 

Obrazložitev: 

Na podlagi podatkov Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je bila leta 2014 ena od treh žensk 

žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja od 15. leta. 

Da bi se proti temu borili resno in učinkovito, so potrebni številni ukrepi, vključno s pogostim, nenehnim in 

sistematičnim zbiranjem in analizo podatkov. Bistveno je poznati obseg in vzroke za te težave, da bi lahko 

uvedli protiukrepe, pa tudi dosegli spremembe socialnih in ekonomskih politik, ki imajo neposreden ali 

posreden vpliv na nasilje nad ženskami, otroki in mladimi. 

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

Osnutek dopolnitve 258 
=== AFCO/6432 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 01 — Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Rezerva         

Skupaj  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Obrazložitev: 

V tej vrstici je treba obnoviti znesek obveznosti iz predloga proračuna, ki ga je pripravila Komisija.Ta 
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instrument je bistvenega pomena za procese participativne demokracije v EU ter za poglabljanje zaupanja 

državljanov v politike in politične osebnosti EU in njihovo razumevanje.Zato je treba za ta program in 

povezane komunikacijske strategije predvideti ustrezna sredstva, da bo mogoče izpolniti zadane cilje. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 470 
=== LIBE/5860 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 01 — Zagotavljanje varstva pravic in krepitev vloge državljanov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 01 
3.0.5 

28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Rezerva         

Skupaj  28 605 000 28 800 000 27 605 000 28 800 000 1 000 000  28 605 000 28 800 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 515 
=== VERT/7660 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 02 — Spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Rezerva         

Skupaj  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 5 000 000 3 000 000 42 753 000 42 600 000 

Obrazložitev: 

Program za pravice in državljanstvo ima veliko dodano vrednost. Prispeva k preprečevanju vseh oblik nasilja 

nad otroki, mladimi in ženskami ter nasilja na podlagi spola zoper druge skupine, med drugim osebe 

LGTBQI, k boju proti nasilju in k nudenju pomoči. Njegov proračun bi bilo treba povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 150 
=== FEMM/6215 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 02 — Spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti 

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 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Rezerva         

Skupaj  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 3 247 000 400 000 41 000 000 40 000 000 

Obrazložitev: 

Od začetka gospodarske in finančne krize v državah članicah in med njimi so postale ekonomske, socialne in 

delovne neenakosti ter neenakosti na podlagi spola bolj pereče. 

Bistveno je poznati obseg in vzroke za te težave, da bi lahko uvedli protiukrepe, pa tudi dosegli strukturno 

spremembo politike. V ta namen je pomembno zagotoviti ustrezno financiranje ukrepov, kot so stalno in 

pogosto zbiranje, analiziranje in objavljanje podatkov in statistik, izmenjava zamisli ali podpiranje kampanj 

ozaveščanja. 

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

Osnutek dopolnitve 453 
=== LIBE/5826 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 02 — Spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 02 
3.0.5 

38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Rezerva         

Skupaj  38 753 000 39 600 000 37 753 000 39 600 000 1 000 000  38 753 000 39 600 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 151 
=== FEMM/6218 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Preprečevanje in zatiranje vseh oblik nasilja nad ženskami ter nasilja na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in nasilja na podlagi spola ter 

boju proti njim, spodbujanju ratifikacije istanbulske konvencije s strani tistih držav članic EU, ki tega še 

niso storile, zagotovitvi in povečanju financiranja za zavetišča za ženske v EU, boljšemu varstvu pravic 
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žensk in deklet ter boju proti vsem oblikam nasilja s sistematičnim spremljanjem evropske raziskave 

javnega mnenja o nasilju na podlagi spola, v skladu z 11. členom istanbulske konvencije. 

Pravna podlaga 

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa 

za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62), zlasti 

točka (e) člena 4(1) in člen 5(1). 

Obrazložitev: 

Ena izmed treh žensk v EU je od 15. leta naprej žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja, več kot polovica jih je 

izkusila spolno nadlegovanje, ena izmed 20 pa jih je bila posiljena. EU mora povečati prizadevanja za boj 

proti tem kršitvam temeljnih pravic. Cilj osnutka dopolnitve je zagotoviti zadostna sredstva in spremeniti 

trend zmanjševanja sredstev, s katerim se je v zadnjih nekaj letih soočal ta program, ter zagotoviti 

preglednost pri dodeljevanju sredstev z oblikovanjem posebne proračunske vrstice za ta cilj, kakor je 

potrebno, če želimo poskrbeti za ustrezno vključevanje vidika spola v proračun. 

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

Osnutek dopolnitve 457 
=== LIBE/5842 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Preprečevanje in zatiranje vseh oblik nasilja nad otroki, mladimi in ženskami ter nasilja na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena preprečevanju in zatiranju vseh oblik nasilja nad otroki, mladimi in ženskami 

ter nasilja na podlagi spola nad drugimi skupinami, tudi osebami LGTBIQ, spodbujanju ratifikacije 

Istanbulske konvencije v tistih državah članicah EU, ki tega še niso storile, zagotovitvi in povečanju 

financiranja za zavetišča za ženske v EU, boljšemu varstvu pravic žensk in deklet ter boju proti vsem 

oblikam nasilja s sistematičnim spremljanjem evropske raziskave javnega mnenja o nasilju na podlagi 

spola, v skladu z 11. členom Istanbulske konvencije. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa 

za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62), zlasti 

točka (e) člena 4(1) in člen 5(1). 

Obrazložitev: 

Ena izmed treh žensk v EU je od 15. leta naprej žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja, več kot polovica jih je 

izkusila spolno nadlegovanje, ena izmed 20 pa jih je bila posiljena. EU mora povečati prizadevanja za boj 

proti tem kršitvam temeljnih pravic. Namen te dopolnitve je zagotoviti ustrezno financiranje in odpraviti 
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zmanjšanja, do katerih je prišlo v zadnjih nekaj letih. Poleg tega je namen te dopolnitve zagotoviti 

preglednost v proračunskih dodelitvah, tako da se temu cilju nameni posebna proračunska vrstica, kot se 

zahteva za ustrezno izvajanje vključevanja načela enakosti spolov. 

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

Osnutek dopolnitve 519 
=== VERT/7681 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 04 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 04 
3.0.OTH 

    30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj      30 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 

Postavka: 

Preprečevanje in zatiranje vseh oblik nasilja nad ženskami ter nasilja na podlagi spola 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in nasilja na podlagi spola ter 

boju proti njim, spodbujanju ratifikacije istanbulske konvencije s strani tistih držav članic EU, ki tega še 

niso storile, zagotovitvi in povečanju financiranja za zavetišča za ženske v EU, boljšemu varstvu pravic 

žensk in deklet ter boju proti vsem oblikam nasilja s sistematičnim spremljanjem evropske raziskave 

javnega mnenja o nasilju na podlagi spola, v skladu z 11. členom istanbulske konvencije. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa 

za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62), zlasti 

točka (e) člena 4(1) in člen 5(1). 

Obrazložitev: 

Ena izmed treh žensk v EU je od 15. leta naprej žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja, več kot polovica jih je 

izkusila spolno nadlegovanje, ena izmed 20 pa jih je bila posiljena. EU mora povečati prizadevanja za boj 

proti tem kršitvam temeljnih pravic. Cilj osnutka dopolnitve je zagotoviti zadostna sredstva in spremeniti 

trend zmanjševanja sredstev, s katerim se je v zadnjih nekaj letih soočal ta program, ter zagotoviti 

preglednost pri dodeljevanju sredstev z oblikovanjem posebne proračunske vrstice za ta cilj, kakor je 

potrebno, če želimo poskrbeti za ustrezno vključevanje vidika spola v proračun. 

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

Osnutek dopolnitve 152 
=== FEMM/6219 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 05 

 
 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 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Rezerva         

Skupaj      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Postavka: 

Spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene posebnemu cilju 4 v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, in 

sicer spodbujanju enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov. 

Pravna podlaga 

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa 

za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62), zlasti 

točka (d) člena 4(1) in člen 5(1). 

Obrazložitev: 

Člen 8 PDEU določa načelo vključevanja načela enakosti spolov v vse dejavnosti EU. Ustrezno vključevanje 

načela enakosti spolov zahteva preglednost pri dodeljevanju proračunskih sredstev, namenjenih spodbujanju 

enakosti spolov in boju proti diskriminaciji na podlagi spola. Cilj tega osnutka dopolnitve je v okviru 

programa za pravice, enakost in državljanstvo oblikovati posebno proračunsko vrstico za cilj enakosti spolov 

ter priskrbeti ustrezna sredstva za njeno izvajanje. 

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

Osnutek dopolnitve 520 
=== VERT/7682 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 05 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 05 
3.0.OTH 

    20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Rezerva         

Skupaj      20 000 000 16 000 000 20 000 000 16 000 000 

Postavka: 

Spodbujanje enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene posebnemu cilju 4 v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, in 

sicer spodbujanju enakosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov. 

Pravna podlaga 

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa 

za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62), zlasti 

točka (d) člena 4(1) in člen 5(1). 



 

 61 

Obrazložitev: 

Člen 8 PDEU določa, da je treba načelo enakosti spolov vključiti v vse dejavnosti EU. Ustrezno 

vključevanje načela enakosti spolov zahteva preglednost pri dodeljevanju proračunskih sredstev, namenjenih 

spodbujanju enakosti spolov in boju proti diskriminaciji na podlagi spola. Namen tega osnutka dopolnitve je 

v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo oblikovati posebno proračunsko vrstico za enakost 

spolov ter priskrbeti ustrezna sredstva za njeno izvajanje. 

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

Osnutek dopolnitve 458 
=== LIBE/5843 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 06 — Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Rezerva         

Skupaj  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 2 887 973 2 887 973 25 295 685 25 295 685 

Obrazložitev: 

Agencija za temeljne pravice zagotavlja institucijam in agencijam Unije bistveno pomoč in strokovno znanje 

na področju temeljnih pravic. Trenutno se povečuje število predlaganih, sprejetih in izvedenih politik EU, ki 

vplivajo na temeljne pravice, zlasti na področjih azila, migracij, nadzora meja, kazenskega prava ter 

policijskega in pravosodnega sodelovanja. Zato je bistveno, da se agenciji zagotovijo ustrezni viri in 

zmogljivosti za spoprijemanje s tem dodatnim pritiskom. 

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

Osnutek dopolnitve 153 
=== FEMM/6220 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 06 — Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Rezerva         

Skupaj  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 985 
=== GUE//8089 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Člen 33 02 06 — Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 06 
3.0.DAG 

23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Rezerva         

Skupaj  23 157 712 23 157 712 22 407 712 22 407 712 750 000 750 000 23 157 712 23 157 712 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 532 
=== ECR//7903 === 

vlagatelj: Skupina Evropskih konservativcev in reformistov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 07 — Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Rezerva         

Skupaj  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -3 956 952 -3 956 952 4 006 953 4 006 953 

Obrazložitev: 

Da bi bil proračun EU čim bolj učinkovit, bi bilo treba financiranje te agencije opustiti zaradi precejšnjega 

podvajanja dela z drugimi evropskimi agencijami, tudi v prid dodane vrednosti EU. 

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

Osnutek dopolnitve 615 
=== I-D//7778 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 07 — Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Rezerva         

Skupaj  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 -2 500 000 -2 500 000 5 463 905 5 463 905 

Obrazložitev: 

Dejanska dodana vrednost tega inštituta ni jasna. 

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

Osnutek dopolnitve 154 
=== FEMM/6223 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 02 07 — Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 07 
3.0.DAG 

8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Rezerva         

Skupaj  8 013 905 8 013 905 7 963 905 7 963 905 100 000 100 000 8 063 905 8 063 905 

Obrazložitev: 

Ta osnutek dopolnitve izničuje zmanjšanje, ki ga je Svet opravil v zvezi s predlogom proračuna, ki ga je 

pripravila Komisija, in povečuje financiranje inštituta EIGE za 50.000 EUR, da se podpre njegovo 

pomembno delo ter olajšajo bodoče analize in strokovno znanje v zvezi s pomembnimi predlogi, ki se od 

nove Komisije pričakujejo na področju enakosti spolov. 

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

Osnutek dopolnitve 441 
=== LIBE/5800 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Civilno spremljanje za Rome - Krepitev zmogljivosti romske in Romom naklonjene 

civilne družbe za spremljanje in pregledovanje politik ter njenega sodelovanja pri tem 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlagani pripravljalni ukrep bi nadaljeval pilotni projekt JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, ki se 

počasi izteka, in se opiral na izkušnje iz tega projekta. Na boljši način bi še naprej prispeval h krepitvi in 

nadaljnji gradnji zmogljivosti romske in Romom naklonjene civilne družbe ter k mehanizmu spremljanja 

romskega vključevanja, zlasti s pripravo in razširjanjem neodvisnih civilnih poročil, s katerimi bi zveze 

civilne družbe predstavile drugačne informacije in podatke glede na poročila držav članic o izvajanju 

nacionalnih strategij. Ta civilna poročila bi posredovala lokalno znanje nacionalnim in evropskim 

političnim procesom ter osvetlila dejanske socialne učinke vladnih ukrepov. 

Spremljanje bi se osredotočalo na lokalno izvajanje strategij na štirih prednostnih področjih 

(zaposlovanje, izobraževanje, stanovanja, zdravstvo) v okviru boja proti diskriminaciji, boja proti 

anticiganizmu in za enakost spolov, prav tako pa bi zagotovilo informacije o stopnji vključenosti v civilno 

družbo, uporabi sredstev EU in izvajanju ukrepov za vključevanje Romov. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

Poročila držav članic je treba dopolniti z neodvisnimi civilnimi poročili organizacij civilne družbe, da se 

pridobi resnični pregled dejanskih učinkov programov vključevanja in političnih zavez na različnih ravneh. 

Močna romska in Romom naklonjena civilna družba, ki ima zmogljivosti, znanje in sposobnosti za 

obveščanje o diskriminaciji in rasnemu sovraštvu do Romov, lahko prispeva k močnejši politični volji in 

ozaveščanju o pomenu vključevanja Romov. Za to je potrebna ciljno usmerjena podpora, ki jo bo 

neposredno upravljala Komisija. 

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

Osnutek dopolnitve 447 
=== LIBE/5811 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 77 01 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 77 01 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezerva         

Skupaj      600 000 360 000 600 000 360 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zagovarjanje temeljnih pravic interseksualnih oseb 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je oblikovati skupino strokovnjakov EU za vprašanja interseksualnosti, ki bo 

delovala z oblikovalci politik in ključnimi deležniki na ravni EU in držav članic pri obravnavanju kršitev 

temeljnih pravic interseksualnih oseb. Mreža strokovnjakov bo delovala na upravnem, pravnem, 

zdravstvenem in izobraževalnem področju ter omogočala izmenjavo dobrih praks med državami članicami 

za boj proti diskriminaciji na podlagi spolnih značilnosti. 

- Ozadje - 

Interseksualne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne sodijo v stereotipni opredelitvi moških ali 

žensk. Razlike v spolnih značilnostih so lahko izražene v primarnih spolnih značilnostih (spolni organi) 

ali sekundarnih spolnih značilnostih (mišična masa, dlakavost, razvitost oprsja). 

Ker se interseksualnost obravnava kot patologija, se na telesih teh oseb pogosto opravijo kirurški 

(pohabljanje spolnih organov interseksualcev) in zdravstveni posegi, in sicer že pri novorojenčkih, da bi 

ustrezali kateremu od spolov. Operacije za „normalizacijo“ spola se izvajajo v vsaj 21 državah članicah, 

četudi z zdravstvenega vidika v večini primerov niso potrebne. Zdravstveni posegi se pogosto izvajajo 

redno skozi celotno otroštvo, sledi pa jim vseživljenjska hormonska terapija, ki pusti posledice na zdravju 

interseksualnih oseb. 

Interseksualni otroci in odrasli so skozi vsa svoja življenja žrtve številnih kršitev človekovih pravic in 

odrekata se jim dostojanstvo in telesna nedotakljivost, in sicer zaradi zdravstvenih posegov, za katere ni 

potreben pristanek, pomanjkanja dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek, patologizacije in 

diskriminacije. Oblikovalci politik pa teh kršitev človekovih pravic praviloma ne vidijo in z njimi niso 

seznanjeni. 
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V zadnjih petih letih so mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic sprejele več izjav, poročil in 

resolucij o pravicah interseksualnih oseb, zadnja med temi je bila Resolucija 2018/2878(RSP), ki jo je 

Evropski parlament sprejel 14. februarja 2019. V njej ugotavlja, "da je nujno treba obravnavati kršitve 

človekovih pravic interseksualnih oseb". Še posebej poziva Evropsko komisijo, naj okrepi izmenjave 

najboljših praks glede ukrepov za preprečevanje in obravnavo kršitev človekovih pravic interseksualnih 

oseb, da bi lahko države članice sprejele ustrezno zakonodajo (odstavka 11 in 16), in naj se podprejo in 

financirajo raziskave o stanju človekovih pravic teh oseb. Agencija EU za temeljne pravice je že leta 2015 

v poročilu o stanju na področju temeljnih pravic interseksualnih oseb priporočila, naj institucije EU 

ukrepajo glede kršitev človekovih pravic teh oseb. 

Evropska komisija je boj proti diskriminaciji interseksualnih oseb uvrstila na svoj seznam ukrepov za 

spodbujanje enakopravnosti LGBTI, s posebnim poudarkom na ozaveščanju s pomočjo kampanje Vsi 

imamo iste sanje. Pilotni projekt bo ponudil priložnost za dodatna vlaganja v delo na področju človekovih 

pravic interseksualnih oseb, razvoj strokovnega znanja in zbiranje podatkov ter za podpiranje držav članic 

pri ustrezni obravnavi kršitev človekovih pravic interseksualnih oseb in sprejemanju zaščitnih ukrepov. 

Pilotni projekt sledi priporočilom mednarodnih in evropskih standardov na področju človekovih pravic, 

vključno z resolucijo Evropskega parlamenta 2018/2878(RSP). 

- Rezultati - 

1) Forum EU za pravice interseksualnih oseb, sestavljen iz strokovnjakov s področja prava, sociologije, 

medicine in človekovih pravic, zbira primere najboljše prakse in nacionalnim pripravljavcem politike 

zagotavlja pravne nasvete, pri tem pa tesno sodeluje z aktivisti in organizacijami civilne družbe, kot je 

OII-Europe. 

2) Pripravljavcem politik na področjih nediskriminacije, pravice in enakosti spolov se zagotovijo jasne 

smernice, podatki in strokovno znanje, ki bodo podlaga za zakonodajo in politike o varstvu človekovih 

pravic interseksualnih oseb na različnih področjih politike. 

3) Vzpostavijo se aktivni pogovori, učenje med vrstniki in izmenjave dobrih praks med institucijami EU in 

različnimi državami članicami. 

4) Zbiranje podatkov in izmenjave znanja, da se zagotovi oblikovanje politik, ki je podprto z dokazi. 

Projekt bi moral zagotavljati skladnost svojega pristopa s prihodnjimi politikami in programi za podporo 

interseksualnim osebam (Resolucija EP 2018/2878(RSP), odstavek 14). 

Resolucija EP 2018/2878(RSP) jasno poudarja, da je treba nujno obravnavati kršitve človekovih pravic 

interseksualnih oseb. Kljub nekaterim zakonodajnim pobudam za zaščito interseksualnih oseb pred 

kršitvami človekovih pravic in diskriminacijo, so po vsej EU razmere še vedno kritične. Pilotni projekt bo 

prispeval k izvajanju priporočil Agencije EU za temeljne pravice in Evropskega parlamenta, vključno s 

pozivom Evropski komisiji, naj krepi znanje, ozaveščenost in zmogljivosti oblikovalcev politik na ravni 

držav članic in EU, da bo lahko ukrepala v primerih kršitev človekovih pravic, s katerimi se na vseh 

področjih življenja soočajo interseksualne osebe. 

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 delo na vprašanjih interseksualnosti ni dovolj sredstev, saj EU z REC-DISC-2018 in 2019 namenja zgolj 

250.000 EUR po projektu (ki traja do 24 mesecev), in nobena organizacija, ki se ukvarja s temi vprašanji, 

doslej ni imela na voljo nikakršne operativne podpore. 

Kršitve človekovih pravic interseksualnih oseb so še vedno običajna praksa v vseh državah članicah EU, z 



 

 66 

izjemo Malte in v določeni meri Portugalske. Dokler bo tako, bo seveda nujno potreben projekt, ki bo 

spodbujal prenos znanja med vladami, deležniki, raziskovalci ter interseksualnimi osebami in njihovimi 

zavezniki. 

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

Osnutek dopolnitve 813 
=== S&D//7303 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Civilno spremljanje za Rome - Krepitev zmogljivosti romske in Romom naklonjene 

civilne družbe za spremljanje in pregledovanje politik ter njenega sodelovanja pri tem 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlagani pripravljalni ukrep bi nadaljeval pilotni projekt JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150, ki se 

počasi izteka, in se opiral na izkušnje iz tega projekta. Na boljši način bi še naprej prispeval h krepitvi in 

nadaljnji gradnji zmogljivosti romske in Romom naklonjene civilne družbe ter k mehanizmu spremljanja 

romskega vključevanja, zlasti s pripravo in razširjanjem neodvisnih civilnih poročil, s katerimi bi zveze 

civilne družbe predstavile drugačne informacije in podatke glede na poročila držav članic o izvajanju 

nacionalnih strategij. Ta civilna poročila bi posredovala lokalno znanje nacionalnim in evropskim 

političnim procesom ter osvetlila dejanske socialne učinke vladnih ukrepov. 

Spremljanje bi se osredotočalo na lokalno izvajanje strategij na štirih prednostnih področjih 

(zaposlovanje, izobraževanje, stanovanja, zdravstvo) v okviru boja proti diskriminaciji, boja proti 

anticiganizmu in za enakost spolov, prav tako pa bi zagotovilo informacije o stopnji vključenosti v civilno 

družbo, uporabi sredstev EU in izvajanju ukrepov za vključevanje Romov. 

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: 

Poročila držav članic je treba dopolniti z neodvisnimi civilnimi poročili organizacij civilne družbe, da se 

pridobi resnični pregled dejanskih učinkov programov vključevanja in političnih zavez na različnih ravneh. 

Močna romska in Romom naklonjena civilna družba, ki ima zmogljivosti, znanje in sposobnosti za 

obveščanje o diskriminaciji in rasnemu sovraštvu do Romov, lahko prispeva k močnejši politični volji in 

ozaveščanju o pomenu vključevanja Romov. Za to je potrebna ciljno usmerjena podpora, ki jo bo 

neposredno upravljala Komisija. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 820 
=== S&D//7310 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezerva         

Skupaj      600 000 360 000 600 000 360 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zagovarjanje temeljnih pravic interseksualnih oseb 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je oblikovati skupino strokovnjakov EU za vprašanja interseksualnosti, ki bo 

delovala z oblikovalci politik in ključnimi deležniki na ravni EU in držav članic pri obravnavanju kršitev 

temeljnih pravic interseksualnih oseb. Mreža strokovnjakov bo delovala na upravnem, pravnem, 

zdravstvenem in izobraževalnem področju ter omogočala izmenjavo dobrih praks med državami članicami 

za boj proti diskriminaciji na podlagi spolnih značilnosti. 

- Ozadje - 

Interseksualne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne sodijo v stereotipni opredelitvi moških ali 

žensk. Razlike v spolnih značilnostih so lahko izražene v primarnih spolnih značilnostih (spolni organi) 

ali sekundarnih spolnih značilnostih (mišična masa, dlakavost, razvitost oprsja). 

Ker se interseksualnost obravnava kot patologija, se na telesih teh oseb pogosto opravijo kirurški 

(pohabljanje spolnih organov interseksualcev) in zdravstveni posegi, in sicer že pri novorojenčkih, da bi 

ustrezali kateremu od spolov. Operacije za „normalizacijo“ spola se izvajajo v vsaj 21 državah članicah, 

četudi z zdravstvenega vidika v večini primerov niso potrebne. Zdravstveni posegi se pogosto izvajajo 

redno skozi celotno otroštvo, sledi pa jim vseživljenjska hormonska terapija, ki pusti posledice na zdravju 

interseksualnih oseb. 

Interseksualni otroci in odrasli so skozi vsa svoja življenja žrtve številnih kršitev človekovih pravic in 

odrekata se jim dostojanstvo in telesna nedotakljivost, in sicer zaradi zdravstvenih posegov, za katere ni 

potreben pristanek, pomanjkanja dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek, patologizacije in 

diskriminacije. Oblikovalci politik pa teh kršitev človekovih pravic praviloma ne vidijo in z njimi niso 

seznanjeni. 

V zadnjih petih letih so mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic sprejele več izjav, poročil in 

resolucij o pravicah interseksualnih oseb, zadnja med temi je bila Resolucija 2018/2878(RSP), ki jo je 

Evropski parlament sprejel 14. februarja 2019. V njej ugotavlja, "da je nujno treba obravnavati kršitve 

človekovih pravic interseksualnih oseb". Še posebej poziva Evropsko komisijo, naj okrepi izmenjave 

najboljših praks glede ukrepov za preprečevanje in obravnavo kršitev človekovih pravic interseksualnih 

oseb, da bi lahko države članice sprejele ustrezno zakonodajo (odstavka 11 in 16), in naj se podprejo in 

financirajo raziskave o stanju človekovih pravic teh oseb. Agencija EU za temeljne pravice je že leta 2015 

v poročilu o stanju na področju temeljnih pravic interseksualnih oseb priporočila, naj institucije EU 

ukrepajo glede kršitev človekovih pravic teh oseb. 

Evropska komisija je boj proti diskriminaciji interseksualnih oseb uvrstila na svoj seznam ukrepov za 

spodbujanje enakopravnosti LGBTI, s posebnim poudarkom na ozaveščanju s pomočjo kampanje Vsi 

imamo iste sanje. Pilotni projekt bo ponudil priložnost za dodatna vlaganja v delo na področju človekovih 
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pravic interseksualnih oseb, razvoj strokovnega znanja in zbiranje podatkov ter za podpiranje držav članic 

pri ustrezni obravnavi kršitev človekovih pravic interseksualnih oseb in sprejemanju zaščitnih ukrepov. 

Pilotni projekt sledi priporočilom mednarodnih in evropskih standardov na področju človekovih pravic, 

vključno z resolucijo Evropskega parlamenta 2018/2878(RSP). 

- Rezultati - 

1) Forum EU za pravice interseksualnih oseb, sestavljen iz strokovnjakov s področja prava, sociologije, 

medicine in človekovih pravic, zbira primere najboljše prakse in nacionalnim pripravljavcem politike 

zagotavlja pravne nasvete, pri tem pa tesno sodeluje z aktivisti in organizacijami civilne družbe, kot je 

OII-Europe. 

2) Pripravljavcem politik na področjih nediskriminacije, pravice in enakosti spolov se zagotovijo jasne 

smernice, podatki in strokovno znanje, ki bodo podlaga za zakonodajo in politike o varstvu človekovih 

pravic interseksualnih oseb na različnih področjih politike. 

3) Vzpostavijo se aktivni pogovori, učenje med vrstniki in izmenjave dobrih praks med institucijami EU in 

različnimi državami članicami. 

4) Zbiranje podatkov in izmenjave znanja, da se zagotovi oblikovanje politik, ki je podprto z dokazi. 

Projekt bi moral zagotavljati skladnost svojega pristopa s prihodnjimi politikami in programi za podporo 

interseksualnim osebam (Resolucija EP 2018/2878(RSP), odstavek 14). 

Resolucija EP 2018/2878(RSP) jasno poudarja, da je treba nujno obravnavati kršitve človekovih pravic 

interseksualnih oseb. Kljub nekaterim zakonodajnim pobudam za zaščito interseksualnih oseb pred 

kršitvami človekovih pravic in diskriminacijo, so po vsej EU razmere še vedno kritične. Pilotni projekt bo 

prispeval k izvajanju priporočil Agencije EU za temeljne pravice in Evropskega parlamenta, vključno s 

pozivom Evropski komisiji, naj krepi znanje, ozaveščenost in zmogljivosti oblikovalcev politik na ravni 

držav članic in EU, da bo lahko ukrepala v primerih kršitev človekovih pravic, s katerimi se na vseh 

področjih življenja soočajo interseksualne osebe. 

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 delo na vprašanjih interseksualnosti v EU ni dovolj sredstev, saj se v okviru REC-DISC-2018 in 2019 

namenja zgolj 250.000 EUR po projektu (ki traja do 24 mesecev), in nobena organizacija, ki se ukvarja s 

temi vprašanji, doslej ni imela na voljo nikakršne operativne podpore. 

Kršitve človekovih pravic interseksualnih oseb so še vedno običajna praksa v vseh državah članicah EU, z 

izjemo Malte in v določeni meri Portugalske. Dokler bo tako, bo seveda nujno potreben projekt, ki bo 

spodbujal prenos znanja med vladami, deležniki, raziskovalci ter interseksualnimi osebami in njihovimi 

zavezniki. 

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

Osnutek dopolnitve 528 
=== VERT/7693 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

Dodati: 33 02 77 17 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 02 77 17 
3.0.PPPA 

    600 000 360 000 600 000 360 000 

Rezerva         

Skupaj      600 000 360 000 600 000 360 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zagovarjanje temeljnih pravic interseksualnih oseb 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je oblikovati skupino strokovnjakov EU za vprašanja interseksualnosti, ki bo 

delovala z oblikovalci politik in ključnimi deležniki na ravni EU in držav članic pri obravnavanju kršitev 

temeljnih pravic interseksualnih oseb. Mreža strokovnjakov bo delovala na upravnem, pravnem, 

zdravstvenem in izobraževalnem področju ter omogočala izmenjavo dobrih praks med državami članicami 

za boj proti diskriminaciji na podlagi spolnih značilnosti. 

- Ozadje - 

Interseksualne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne sodijo v stereotipni opredelitvi moških ali 

žensk. Razlike v spolnih značilnostih so lahko izražene v primarnih spolnih značilnostih (spolni organi) 

ali sekundarnih spolnih značilnostih (mišična masa, dlakavost, razvitost oprsja). 

Ker se interseksualnost obravnava kot patologija, se na telesih teh oseb pogosto opravijo kirurški 

(pohabljanje spolnih organov interseksualcev) in zdravstveni posegi, in sicer že pri novorojenčkih, da bi 

ustrezali kateremu od spolov. Operacije za „normalizacijo“ spola se izvajajo v vsaj 21 državah članicah, 

četudi z zdravstvenega vidika v večini primerov niso potrebne. Zdravstveni posegi se pogosto izvajajo 

redno skozi celotno otroštvo, sledi pa jim vseživljenjska hormonska terapija, ki pusti posledice na zdravju 

interseksualnih oseb. 

Interseksualni otroci in odrasli so skozi vsa svoja življenja žrtve številnih kršitev človekovih pravic in 

odrekata se jim dostojanstvo in telesna nedotakljivost, in sicer zaradi zdravstvenih posegov, za katere ni 

potreben pristanek, pomanjkanja dostopa do njihovih zdravstvenih kartotek, patologizacije in 

diskriminacije. Oblikovalci politik pa teh kršitev človekovih pravic praviloma ne vidijo in z njimi niso 

seznanjeni. 

V zadnjih petih letih so mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic sprejele več izjav, poročil in 

resolucij o pravicah interseksualnih oseb, zadnja med temi je bila Resolucija 2018/2878(RSP), ki jo je 

Evropski parlament sprejel 14. februarja 2019. V njej ugotavlja, "da je nujno treba obravnavati kršitve 

človekovih pravic interseksualnih oseb". Še posebej poziva Evropsko komisijo, naj okrepi izmenjave 

najboljših praks glede ukrepov za preprečevanje in obravnavo kršitev človekovih pravic interseksualnih 

oseb, da bi lahko države članice sprejele ustrezno zakonodajo (odstavka 11 in 16), in naj se podprejo in 

financirajo raziskave o stanju človekovih pravic teh oseb. Agencija EU za temeljne pravice je že leta 2015 

v poročilu o stanju na področju temeljnih pravic interseksualnih oseb priporočila, naj institucije EU 

ukrepajo glede kršitev človekovih pravic teh oseb. 

Evropska komisija je boj proti diskriminaciji interseksualnih oseb uvrstila na svoj seznam ukrepov za 

spodbujanje enakopravnosti LGBTI, s posebnim poudarkom na ozaveščanju s pomočjo kampanje Vsi 

imamo iste sanje. Pilotni projekt bo ponudil priložnost za dodatna vlaganja v delo na področju človekovih 

pravic interseksualnih oseb, razvoj strokovnega znanja in zbiranje podatkov ter za podpiranje držav članic 

pri ustrezni obravnavi kršitev človekovih pravic interseksualnih oseb in sprejemanju zaščitnih ukrepov. 

Pilotni projekt sledi priporočilom mednarodnih in evropskih standardov na področju človekovih pravic, 

vključno z resolucijo Evropskega parlamenta 2018/2878(RSP). 
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- Rezultati - 

1) Forum EU za pravice interseksualnih oseb, sestavljen iz strokovnjakov s področja prava, sociologije, 

medicine in človekovih pravic, zbira primere najboljše prakse in nacionalnim pripravljavcem politike 

zagotavlja pravne nasvete, pri tem pa tesno sodeluje z aktivisti in organizacijami civilne družbe, kot je 

OII-Europe. 

2) Pripravljavcem politik na področjih nediskriminacije, pravice in enakosti spolov se zagotovijo jasne 

smernice, podatki in strokovno znanje, ki bodo podlaga za zakonodajo in politike o varstvu človekovih 

pravic interseksualnih oseb na različnih področjih politike. 

3) Vzpostavijo se aktivni pogovori, učenje med vrstniki in izmenjave dobrih praks med institucijami EU in 

različnimi državami članicami. 

4) Zbiranje podatkov in izmenjave znanja, da se zagotovi oblikovanje politik, ki je podprto z dokazi. 

Projekt bi moral zagotavljati skladnost svojega pristopa s prihodnjimi politikami in programi za podporo 

interseksualnim osebam (Resolucija EP 2018/2878(RSP), odstavek 14). 

Resolucija EP 2018/2878(RSP) jasno poudarja, da je treba nujno obravnavati kršitve človekovih pravic 

interseksualnih oseb. Kljub nekaterim zakonodajnim pobudam za zaščito interseksualnih oseb pred 

kršitvami človekovih pravic in diskriminacijo, so po vsej EU razmere še vedno kritične. Pilotni projekt bo 

prispeval k izvajanju priporočil Agencije EU za temeljne pravice in Evropskega parlamenta, vključno s 

pozivom Evropski komisiji, naj krepi znanje, ozaveščenost in zmogljivosti oblikovalcev politik na ravni 

držav članic in EU, da bo lahko ukrepala v primerih kršitev človekovih pravic, s katerimi se na vseh 

področjih življenja soočajo interseksualne osebe. 

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 delo na vprašanjih interseksualnosti v EU ni dovolj sredstev, saj se v okviru REC-DISC-2018 in 2019 

namenja zgolj 250.000 EUR po projektu (ki traja do 24 mesecev), in nobena organizacija, ki se ukvarja s 

temi vprašanji, doslej ni imela na voljo nikakršne operativne podpore. 

Kršitve človekovih pravic interseksualnih oseb so še vedno običajna praksa v vseh državah članicah EU, z 

izjemo Malte in v določeni meri Portugalske. Dokler bo tako, bo seveda nujno potreben projekt, ki bo 

spodbujal prenos znanja med vladami, deležniki, raziskovalci ter interseksualnimi osebami in njihovimi 

zavezniki. 

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

Osnutek dopolnitve 481 
=== LIBE/5883 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 03 04 — Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Obrazložitev: 

* * USTNI PREDLOG SPREMEMBE, PREDLOŽEN 3. SEPTEMBRA 2019 * * 

Povečanje sredstev v primerjavi s predlogom Komisije odraža proračun, ki ga potrebuje Eurojust, da bi 

prevzel vse več nalog agencije za podporo čezmejnim kazenskim preiskavam v EU in ohranil raven osebja, 

potrebnega za opravljanje nalog agencije. 

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

Osnutek dopolnitve 689 
=== R-E//7424 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 03 04 — Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 03 04 
3.0.DAG 

39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Rezerva         

Skupaj  39 640 496 39 487 174 39 640 496 39 487 174 4 059 504 4 212 826 43 700 000 43 700 000 

Obrazložitev: 

Povečanje v primerjavi s predlogom Komisije odraža proračun, ki ga potrebuje Eurojust, da prevzame vse 

več nalog agencije za podporo čezmejnim kazenskim preiskavam v EU in ohrani raven osebja, potrebnega 

za opravljanje nalog agencije. 

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

Osnutek dopolnitve 616 
=== I-D//7779 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 03 05 — Evropsko javno tožilstvo (EJT) 

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 

33 03 05 
3.0.DAG 

8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  8 372 000 8 372 000 8 372 000 8 372 000 -8 372 000 -8 372 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Evropsko javno tožilstvo je bilo ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).  

EJT je pristojno za preiskavo, pregon in obtožbo storilcev in udeležencev pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo 

finančnim interesom Unije in ki so predvidena v Direktivi (EU) 2017/1371 ter določena v tej uredbi. V zvezi 

s tem EJT opravlja preiskave ter izvaja ukrepe pregona in opravlja funkcije tožilca na pristojnih sodiščih 
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držav članic, dokler zadeva ni dokončno zaključena. 

Te odobritve so v letu 2020 namenjene večinoma za kritje naslednjega v okviru EJT: odhodkov za 

zaposlovanje in osebje, zgradb, odhodkov za infrastrukturo in informacijsko tehnologijo (naslova 1 in 2), 

odhodkov iz poslovanja, povezanih z razvojem in začetno uvedbo sistema vodenja zadev EJT (naslov 3), 

platforme IT za izmenjavo med glavnim uradom EJT, evropskimi delegiranimi tožilci ter drugimi 

pravosodnimi organi in organi kazenskega pregona v državah članicah, kar je ključen element za 

vzpostavitev in dobro delovanje EJT. 

EJT mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvah odobritev med odhodki iz poslovanja in 

upravnimi odhodki. 

Kadrovski načrt EJT je določen v Prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 8 372 000 EUR. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z 

ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1). 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 446 
=== LIBE/5810 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 33 03 77 06 — Pripravljalni ukrep – Sklad Unije za finančno podporo v pravdnih postopkih v 

zvezi s kršitvami demokracije, načela pravne države in temeljnih pravic 

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 

33 03 77 06 
3.0.PPPA 

p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 300 000 p.m. 300 000 300 000  300 000 300 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

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

ukrepa. 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep je namenjen kritju stroškov pravdanja, in sicer za zagotavljanje pravne pomoči v 

zadevah, povezanih s kršitvami demokracije, pravne države in temeljnih pravic. 

Obrazložitev: 

V prvih dveh letih izvajanja je Komisija ta pripravljalni ukrep osredotočala na krepitev zmogljivosti in 

ozaveščanje strank v pravdnih postopkih, naročila pa je tudi študijo izvedljivosti za financiranje stroškov 

pravdanja v prihodnosti. Tako pa Komisija še ni dosegla bistva tega ukrepa - kritja stroškov pravdanja za 

namene zagotavljanja pravne pomoči. Da bi se ukrep izvajal v celoti, kot je bil v izhodišču opisan, Komisija 
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potrebuje več finančnih sredstev in časa, kar se zagotovi s to dopolnitvijo. 

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

Osnutek dopolnitve 691 
=== R-E//7426 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 04 77 07 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 04 77 07 
3.0.PPPA 

    900 000 450 000 900 000 450 000 

Rezerva         

Skupaj      900 000 450 000 900 000 450 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vključujoč dostop do spleta za osebe s kognitivnimi motnjami (spletna vključenost: 

dostop za vse) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je podpreti ukrepe na področju neodvisnega in vključujočega dostopa do 

spletnih vsebin in storitev za osebe s kognitivnimi motnjami. 

S projektom, ki bi gradil na delu, opravljenem s pobudo Konzorcija za svetovni splet v zvezi s spletno 

dostopnostjo, bi morala biti izvedena dva konkretna ukrepa: 

najprej bi moral biti zagotovljen pregled nad obstoječimi raziskavami/študijami in opredeljene vrzeli v 

zahtevah glede spletne dostopnosti za osebe s kognitivnimi motnjami. Ta pregled bi moral nato služiti kot 

smernice, na podlagi katerih bi bili sprejeti praktični ukrepi za boljšo dostopnost. 

Drugič, njegov namen bi moral biti predlagati/spodbujati orodja, ki bi temeljila na umetni inteligenci, 

strojnem učenju ali podobnih rešitvah za avtomatizacijo pretvorbe in/ali prilagoditve spletnih vsebin in 

storitev na način, da bi lahko osebe s kognitivnimi motnjami te vsebine in storitve razumele in uporabljale 

(absorpcija vsebine). Nadalje bi se lahko skušalo spletna avtorska orodja poenostaviti oziroma prilagoditi, 

da bi jih osebe s kognitivnimi motnjami lahko uporabljale za ustvarjanje spletnih vsebin (ustvarjanje 

vsebin). 

Ta projekt bi se v zvezi s prvim ukrepom lahko izvedel na podlagi razpisa, v zvezi z drugim ukrepom 

oziroma nadaljnjimi ukrepi pa na podlagi javnih nepovratnih sredstev. Lahko se izvaja tako, da 

dopolnjuje obstoječe projekte, pri čemer pa bi bilo treba preprečiti prekrivanja. 

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: 

Veliko Evropejcev ima kognitivne motnje, ki segajo od avtizma do disleksije in drugih učnih težav. Glede na 

to, da se družba digitalizira, je bistveno, da se tem posameznikom omogoči, da v celoti sodelujejo v 

digitalnem gospodarstvu. Za zdaj še ne obstajajo raziskave, ki bi temeljile na dokazih, ki bi omogočale, da bi 

to področje razumeli, posledično pa se tudi ne razvijajo spletna orodja za pomoč tem državljanom. Takšne 

raziskave in orodja bi dopolnjevali delo za zagotovitev spletnega dostopa za osebe s telesno invalidnostjo. 
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To je potrebno za izpolnitev zavez iz Konvencije OZN o pravicah invalidov, direktive o spletnem dostopu in 

zavez v zvezi z aktom o dostopnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 118 
=== IMCO/6353 === 

vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 04 77 08 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 04 77 08 
3.0.PPPA 

    900 000 700 000 900 000 700 000 

Rezerva         

Skupaj      900 000 700 000 900 000 700 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Ocena domnevnih razlik v kakovosti proizvodov, ki so naprodaj na enotnem trgu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pripravljalni ukrep je nadgradnja pilotnih projektov iz let 2017, 2018 in 2019. Izvajati ga bi bilo treba 

popolnoma v skladu z ukrepi, ki jih je Komisija že sprejela, da bi obravnavala problem neenotne 

kakovosti. Pri pripravljalnem ukrepu morajo biti nadalje v celoti upoštevani rezultati, pridobljeni v okviru 

pilotnih projektov, ki se izvajajo, da se zagotovi kontinuiteta pri izvajanju. Poleg tega bi moral temeljiti na 

skupni metodologiji ter rezultatih in izkušnjah, pridobljenih pri njegovem poskusnem izvajanju na ravni 

EU. S preoblikovanjem v pripravljalni ukrep bo poudarek na razširitvi področja analiz na neživilske 

proizvode (npr. čistila, kozmetiko, toaletne potrebščine, proizvode za dojenčke, kot je navedeno v pilotnem 

projektu) z vzorci iz vseh držav članic in tem, ali je mogoče ustanoviti stalno opazovalnico za kakovost 

proizvodov, ki so naprodaj na enotnem trgu, da bi bili sprejeti dolgoročni ukrepi za odpravo problema 

neenotne kakovosti na enotnem trgu. 

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: 

Poglobiti je treba analizo tega, kaj rezultati, ki jih je predložilo Skupno raziskovalno središče, pomenijo za 

potrošnike in proizvajalce, in tega, kako naj bi pristojni organi učinkovito in enotno izvajali zakonodajo na 

enotnem trgu. Istočasno je nujno treba razširiti področje študije in preučiti tudi neživilske izdelke, saj so 

lahko tudi tam prisotne razlike v kakovosti. Pomembno je tudi, da bo Evropski parlament imel vidnejšo 

vlogo. 

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

Osnutek dopolnitve 539 
=== I-D//7702 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 01 03 02 — Makrofinančna pomoč 

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 

01 03 02 
4.0.10 

27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000 -27 000 000 -27 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Makrofinančna pomoč je oblika finančne pomoči, ki jo Unija dodeli partnerskim državam, ki imajo težave s 

plačilno bilanco. Namenjena je državam, ki so geografsko, gospodarsko in politično blizu Uniji. Sem 

spadajo države kandidatke in potencialne države kandidatke, države, ki so vključene v evropsko sosedsko 

politiko, v določenih okoliščinah pa tudi druge tretje države. Makrofinančna pomoč je načeloma na voljo 

državam, ki so vključene v program Mednarodnega denarnega sklada. 

Makrofinančna pomoč je izjemne narave in se dodeli za vsak primer posebej, da se državam pomaga reševati 

resne težave s plačilno bilanco. Namenjena je ponovni vzpostavitvi vzdržnega zunanjega finančnega stanja, 

hkrati pa spodbuja ekonomske prilagoditve in strukturne reforme. 

Makrofinančna pomoč je sicer lahko v obliki srednje- ali dolgoročnih posojil ali nepovratnih sredstev ali 

kombinacije navedenega, vendar ta proračunska vrstica zajema le nepovratna sredstva. 

Odobritve iz tega člena bodo porabljene tudi za kritje stroškov v zvezi z ukrepi makrofinančne pomoči, in 

sicer (i) stroškov izvedbe operativnih ocen v državah upravičenkah, da se pridobijo razumna zagotovila 

glede delovanja upravnih postopkov in finančnih krogov; (ii) stroškov v zvezi z izvajanjem smernic za 

boljšo pravno ureditev, zlasti za naknadno ocenjevanje ukrepov makrofinančne pomoči, in (iii) stroškov, 

nastalih pri izpolnjevanju zahtev komitologije. 

Komisija bo proračunski organ redno vsako leto obveščala o makrofinančnem položaju držav upravičenk ter 

vsako leto obsežno poročala o izvajanju makrofinančne pomoči. 

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

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

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklep št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o zagotavljanju nadaljnje 

makrofinančne pomoči Gruziji (UL L 218, 14.8.2013, str. 15). 

Sklep št. 1025/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o zagotavljanju 

makrofinančne pomoči Kirgiški republiki (UL L 283, 25.10.2013, str. 1). 

Sklep št. 534/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o zagotavljanju makrofinančne 

pomoči Republiki Tuniziji (UL L 151, 21.5.2014, str. 9). 

Sklep (EU) 2015/601 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. aprila 2015 o zagotavljanju makrofinančne 

pomoči Ukrajini (UL L 100, 17.4.2015, str. 1). 

Sklep (EU) 2016/1112 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o zagotavljanju nadaljnje 

makrofinančne pomoči Tuniziji (UL L 186, 9.7.2016, str. 1). 

Sklep (EU) 2016/2371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne14. decembra 2016 o zagotavljanju nadaljnje 

makrofinančne pomoči Hašemitski kraljevini Jordaniji (UL L 352, 23.12.2016, str. 18). 

Sklep (EU) 2017/1565 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o zagotavljanju 

makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji (UL L 242, 20.9.2017, str. 14). 
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Sklep (EU) 2018/598 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o zagotavljanju nadaljnje 

makrofinančne pomoči Gruziji (UL L 103, 23.4.2018, str. 8). 

Sklep (EU) 2018/947 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o zagotavljanju nadaljnje 

makrofinančne pomoči Ukrajini (UL L 171, 6.7.2018, str. 11). 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 433 
=== ECON/6120 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 03 05 — Jamstvo Evropske unije za posojila in jamstva za posojila Evropske investicijske banke za 

dejavnosti v tretjih državah 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 03 05 
4.0.11 

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. 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Ta člen predstavlja okvir za jamstvo, ki ga zagotavlja .......... bi zmogel odplačevati posojil, ki jih dodeli EIB. 

Dodati naslednje besedilo: 

Da bi Unija izpolnila svoje obveznosti, zlasti glede prilagajanja podnebnim spremembam in njihovega 

blaženja ter prehoda na podnebno odporno nizkoogljično družbo, predvsem z uresničevanjem Pariškega 

sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja tako doma kot v tujini, se jamstvo ne bo sprožilo, če bo projekt 

vključeval črpanje, transport ali kakršnokoli uporabo fosilnih goriv. 

Obrazložitev: 

EU je leta 2016 uradno ratificirala Pariški sporazum in se zavezala, da bo v notranji in zunanji politiki 

uresničevala cilje trajnostnega razvoja, zato morajo biti vsa njena naložbena orodja usklajena s to 

ratifikacijo. Poleg tega je Evropska komisija pozvala k podnebno nevtralni Evropi do leta 2050, kar je 

podprla tudi večina držav članic in Evropski parlament. 

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

Osnutek dopolnitve 549 
=== I-D//7712 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 05 04 02 — Podpora za gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj ter s tem povezano 

postopno uskladitev s pravnim redom Unije 

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 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 05 04 02 
4.0.1 

28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  28 178 364 80 000 000 28 178 364 70 000 000 -28 178 364 -70 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) so te odobritve namenjene za naslednje posebne cilje 

v Turčiji: 

– zagotavljanje podpore za gospodarski, družbeni in ozemeljski razvoj za dosego pametne, trajnostne in 

vključujoče rasti, 

– krepitev sposobnosti upravičencev, navedenih v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 231/2014, na vseh ravneh za 

izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Uniji, na področju gospodarskega, družbenega in 

ozemeljskega razvoja s podporo postopni uskladitvi s pravnim redom Unije ter njegovemu sprejetju, 

izvajanju in izvrševanju, vključno s pripravo na upravljanje strukturnih skladov Unije, Kohezijskega 

sklada in EKSRP. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevki tretjih držav ali organov, ki niso tisti, 

ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene ukrepe ali programe zunanje pomoči, 

ki jih financira Unija in upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. Ti prispevki v skladu s 

členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točkama (a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne 

uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene ne glede na člen 

235(5) finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo 

preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 5 4 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta 

za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11) in zlasti točki (a) in (c) člena 2(1) Uredbe. 

Obrazložitev: 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) se ne bi smel uporabljati za pomoč Turčiji, državi, ki ne 

spoštuje osnovnih načel svobode in demokracije. 

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

Osnutek dopolnitve 234 
=== AFET/5328 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 07 01 — Finančna podpora za spodbujanje gospodarskega razvoja turške ciprske skupnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 07 01 
4.0.OTH 

33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 

Rezerva         

Skupaj  33 762 000 35 000 000 33 762 000 35 000 000 3 000 000  36 762 000 35 000 000 
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Obrazložitev: 

EU je velika donatorica odboru za pogrešane osebe na Cipru. Dodatne obveznosti bodo temu odboru 

omogočile, da pospeši svoja prizadevanja z vzpostavitvijo dodatnih zmogljivosti za preiskovanje, 

izkopavanje in analiziranje ter z izpopolnitvijo svojih metodologij z uporabo naprednih tehnologij in osebja. 

Povečanje za 3.000.000 EUR bo tudi odločilno olajšalo humanitarno misijo odbora za pogrešane osebe in 

podprlo tehnični odbor za kulturno dediščino, ki ga sestavljata obe skupnosti, s tem pa spodbudilo zaupanje 

in spravo med skupnostma. Zato bi bilo treba dve tretjini dodatnih sredstev dodeliti odboru za pogrešane 

osebe, tretjino pa tehničnemu odboru za kulturno dediščino. 

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

Osnutek dopolnitve 973 
=== GUE//8072 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 01 04 01 — Odhodki za podporo Instrumentu za prispevanje k stabilnosti in miru 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 01 04 01 
4.0.6 

8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj  8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 -6 900 000 -6 900 000 1 500 000 1 500 000 

Obrazložitev: 

EU bi se morala osredotočati na izključno miroljuben in civilen pristop. Instrument za prispevanje k 

stabilnosti in miru je premalo pregleden, zlasti pri (hitrem) odzivanju na krize. Od leta 2017 se iz tega 

instrumenta financirajo tudi usposabljanje in oprema vojaških akterjev, kar ogroža njegov civilni značaj. 

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru bi se moral osredotočati zgolj na civilne ukrepe, na primer 

izkoreninjenje revščine, preprečevanje konfliktov, neširjenje orožja, razoroževanje, demobilizacijo in 

reintegracijo ter mediacijo. 

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

Osnutek dopolnitve 1040 
=== GUE//8181 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 01 04 02 — Odhodki za podporo za skupno zunanjo in varnostno politiko 

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 

19 01 04 02 
4.0.8 

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: 

Odhodki za podporo za skupno zunanjo in varnostno politiko 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 
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Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju podpore za izvajanje ukrepov skupne zunanje 

in varnostne politike, za katere Komisija nima potrebnih izkušenj ali potrebuje dodatno pomoč. Odobritve so 

namenjene kritju: 

Črtati naslednje besedilo: 

– odhodkov za tehnično in upravno pomoč, izvedbo katere lahko Komisija prenese na izvajalsko agencijo, 

ki jo ureja pravo Unije, 

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

zunanje izvajanje po začasnih pogodbah o opravljanju storitev v obojestransko korist Komisije in 

upravičencev. To vključuje stroške, povezane s posodobitvijo in vzdrževanjem „elektronskega zbirnega 

seznama ciljnih finančnih sankcij (e-CTFSL)“, ki so potrebni za uporabo finančnih sankcij, uporabljenih 

pri doseganju specifičnih ciljev skupne zunanje in varnostne politike, določenih v Pogodbi o Evropski 

uniji, 

– odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, informacijske sisteme in publikacije, ki so neposredno 

povezani z doseganjem cilja programa. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s točkama 

(a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, 

bodo določene, ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni 

program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za upravno podporo za platformo za podporo misijam. 

V skladu s členom 21(3) finančne uredbe je znesek namenskih prejemkov ocenjen na 181 000 EUR.  

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členi 5 7 0, 5 7 3 in 5 9 0 ter postavko 6 6 0 0 izkaza prihodkov, 

lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s to postavko, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Te odobritve krijejo odhodke za podporo iz poglavja 19 03. 

Obrazložitev: 

Ta postavka bo prispevala k večji militarizaciji. Politika EU bi morala biti osredotočena izključno na civilne 

ukrepe, na primer izkoreninjanje revščine, reševanje in preprečevanje državljanskih nemirov, razoroževanje, 

neširjenje orožja in diplomatsko posredovanje v sporih. Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti 

rezultat usklajevanja med državami članicami in bi ga kot takšnega morale podpirati že obstoječe strukture. 

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

Osnutek dopolnitve 227 
=== AFET/5317 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 01 04 02 — Odhodki za podporo za skupno zunanjo in varnostno politiko 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 01 04 02 
4.0.8 

500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Rezerva         

Skupaj  500 000 500 000 500 000 500 000 75 000 75 000 575 000 575 000 

Obrazložitev: 
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Za zagotovitev dolgoročne varnosti Unije potrebuje Evropa politično voljo in odločenost, podkrepljeni s 

širokim razponom ustreznih instrumentov politike, zato je pomembno zagotoviti dodatna finančna sredstva, 

da bi zagotovili boljše izvajanje SZVP. 

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

Osnutek dopolnitve 196 
=== AFET/5250 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 01 04 03 — Odhodki za podporo za Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice 

– Odhodki za misije za opazovanje volitev  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 01 04 03 
4.0.5 

743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Rezerva         

Skupaj  743 000 743 000 743 000 743 000 30 563 30 563 773 563 773 563 

Obrazložitev: 

Povečanje financiranja za misije za opazovanje volitev. 

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

Osnutek dopolnitve 965 
=== GUE//8061 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 02 01 — Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere 

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 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 -266 073 177 -240 000 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Pravna podlaga 

Črtati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena hitremu prispevanju k stabilnosti z zagotavljanjem učinkovitega odziva, da se 

pripomore k ohranitvi, vzpostavitvi ali ponovni vzpostavitvi pogojev, ki so nujni za ustrezno izvajanje 

zunanjih politik in ukrepov Unije v skladu s členom 21 Pogodbe o Evropski uniji. Tehnična in finančna 

pomoč se lahko uporabi za odziv na izredne razmere, krizo ali nastajajočo krizo, razmere, ki ogrožajo 

demokracijo, pravno državo in javni red, človekove pravice in temeljne svoboščine ali varnost 

posameznikov, med drugim žensk, otrok in oseb LGBTQI, zlasti tistih, ki so izpostavljeni spolnemu nasilju 

in nasilju na podlagi spola v nestabilnih razmerah, ali razmere, ki bi se lahko stopnjevale do oboroženega 
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spopada, vključno s spolnim nasiljem v konfliktih, ki se uporablja kot orožje, ali bi resno destabilizirale 

zadevno tretjo državo ali države. Resolucijo varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in 

varnosti bi bilo treba uporabiti kot osrednje orodje v tem kontekstu. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatna sredstva. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točkama (a)(ii) in (e) 

člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene 

ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s 

povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členoma 5 7 0 in 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo 

dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Odgovornost je glavna prednostna naloga pri posredovanju Unije v krizah in nastajajočih krizah. Instrument 

bo še naprej podpiral nacionalne, regionalne in mednarodne pobude v zvezi s tem, če bo potrebno. 

Obrazložitev: 

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru je premalo pregleden, zlasti pri (hitrem) odzivanju na krize in 

nastajajoče krize. Revidirana uredba o njem (COM(2016)0447) je povrhu tega spremenila njegov obseg 

uporabe, da je zdaj mogoče financirati vojsko, kar ogroža njegovo civilno naravo in krši člen 41(2) PEU. 

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru bi se moral osredotočati zgolj na civilne ukrepe, na primer 

izkoreninjenje revščine, neširjenje orožja, razoroževanje, demobilizacijo in reintegracijo, mediacijo in 

preprečevanje konfliktov. 

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

Osnutek dopolnitve 226 
=== AFET/5316 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 02 01 — Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere 

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 

19 02 01 
4.0.6 

266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Rezerva         

Skupaj  266 073 177 240 000 000 266 073 177 240 000 000 500 000 500 000 266 573 177 240 500 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav .......... % prispevkov za zadevni program za vsako 

poglavje. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Te odobritveTa sredstva so namenjene za hitro prispevanjenamenjena hitremu prispevanju k stabilnosti z 

zagotavljanjem učinkovitega odziva, da se pripomore k ohranitvi, vzpostavitvi ali ponovni vzpostavitvi 

pogojev, ki so nujni za ustrezno izvajanje zunanjih politik in ukrepov Unije v skladu s členom 21 Pogodbe o 

Evropski uniji. Tehnična in finančna pomoč se lahko uporabi za odziv na izredne razmere, krizo ali 

nastajajočo krizo, razmere, ki ogrožajo demokracijo, pravno državo in javni red, človekove pravice in 

temeljne svoboščine ali varnost posameznikov, med drugim žensk, otrok in oseb LGBTQI, zlasti tistih, ki so 

izpostavljeni spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola v nestabilnih razmerah, ali razmere, ki bi se lahko 
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stopnjevale do oboroženega spopada, vključno s spolnim nasiljem v konfliktih, ki se uporablja kot orožje, ali 

bi resno destabilizirale zadevno tretjo državo ali države. Resolucijo varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o 

ženskah, miru in varnosti bi bilo treba uporabiti kot osrednje orodje v tem kontekstu. Instrument se bo 

uporabil tudi za podporo tistim, ki iz Venezuele bežijo v sosednje države. 

Obrazložitev: 

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru je pod finančnim pritiskom. Večje povečanje financiranja bi 

lahko izboljšalo položaj instrumenta. Ta bi moral predlagano povečanje financiranja dodeliti Venezueli in 

njenim sosednjim državam, da bi podprli njene državljane. 

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

Osnutek dopolnitve 1039 
=== GUE//8179 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 01 — Nadzorna misija v Gruziji 

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 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 -22 000 000 -37 750 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Nadzorna misija v Gruziji 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene financiranju nadzorne misije Evropske unije v 

Gruziji v skladu z zadevno pravno podlago, ki jo je sprejel Svet. 

Črtati naslednje besedilo: 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki iz točk (a)(ii) in (e) člena 21(2) 

finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene, ne glede na 

člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo 

preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Za usposabljanje policistov bi morale biti odgovorne države članice, torej ta agencija ni potrebna, saj je 

osredotočena na varnost in omejuje osebne svoboščine in jamstva. Zato predlagamo črtanje te postavke. 

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

Osnutek dopolnitve 237 
=== AFET/5353 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 01 — Nadzorna misija v Gruziji 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 03 01 01 
4.0.8 

22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Rezerva         

Skupaj  22 000 000 37 750 000 22 000 000 37 750 000 3 000 000 3 000 000 25 000 000 40 750 000 

Obrazložitev: 

Rusija je v odnosih do Gruzije še naprej agresivna in to še zaostruje že obstoječe napetosti. Agresivni ukrepi 

vključujejo nadaljnje utrjevanje meje, deljenje skupnosti in ugrabitve gruzijskih državljanov ob mejah 

zasedenih območij. Zaradi tega je potrebna odločnejša in vidnejša vloga nadzorne misije EU, vključno s 

spodbujanjem medijev, naj posvečajo pozornost sedanjim razmeram in agresivnim ruskim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 966 
=== GUE//8062 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 02 — EULEX Kosovo 

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 

19 03 01 02 
4.0.8 

79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  79 000 000 74 050 000 79 000 000 74 050 000 -79 000 000 -74 050 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

EULEX Kosovo 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju stroškov misije Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu v 

skladu z ustrezno pravno podlago, ki jo je sprejel Svet. Namenjene so tudi kritju stroškov posebnega sodišča 

za vojne zločine na Kosovu. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s točkama 

(a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, 

bodo določene, ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni 

program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Misija EULEX Kosovo ni več civilne narave, saj zajema usposabljanje o protiuporniškem delovanju in 
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zatiranju protestov. Poleg tega je zelo nepregledna, pojavljajo pa se tudi obtožbe o korupciji in goljufijah. 

Zato bi bilo treba misijo EULEX Kosovo končati, sredstva pa prerazporediti za izključno civilne namene in 

regionalni razvoj. 

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

Osnutek dopolnitve 967 
=== GUE//8063 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 04 — Drugi ukrepi in operacije kriznega upravljanja 

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 

19 03 01 04 
4.0.8 

190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  190 427 000 180 000 000 190 427 000 180 000 000 -190 427 000 -180 000 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Drugi ukrepi in operacije kriznega upravljanja 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju stroškov drugih ukrepov in operacij kriznega upravljanja, razen EULEX 

Kosovo, posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu, EUMM Georgia in EUPOL Afghanistan. 

Namenjene so tudi za zagotovitev delovanja sekretariata Evropske akademije za varnost in obrambo in 

njegovega naprednega internetnega sistema za učenje na daljavo ter stroškov za skladišča za civilne misije 

SVOP. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki iz točk (a)(ii) in (e) člena 21(2) 

finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene, ne glede na 

člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo 

preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

EU bi se morala osredotočati na izključno miroljuben in civilen pristop. Iz te proračunske vrstice se med 

drugim financirajo Evropska akademija za varnost in obrambo (EAVO), misije EU, kot so EUBAM Libya, 

EUAM Ukraine, EUCAP Sahel Mali in EUCAP Sahel Niger. Politika EU bi se morala osredotočati zgolj na 

civilne ukrepe, na primer izkoreninjenje revščine, civilno preprečevanje in reševanje konfliktov, neširjenje 

orožja, razoroževanje, demobilizacijo in reintegracijo ter mediacijo. 

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

Osnutek dopolnitve 1041 
=== GUE//8182 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Postavka 19 03 01 05 — Izredni ukrepi 

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 

19 03 01 05 
4.0.8 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Izredni ukrepi 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrsticaTe odobritve so namenjene kritju financiranja vseh nepredvidenih ukrepov iz člena 19 

03 01, o katerih se črta.odloča med proračunskim letom in jih je treba nujno izvesti. 

Črtati naslednje besedilo: 

Ta postavka je zasnovana tudi kot element prilagodljivosti v proračunu za SZVP, kakor je opisano v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo 

o proračunski disciplini, sodelovanju na področju proračunskih zadev in dobrem finančnem poslovodenju 

(UL C 373, 20.12.2013, str. 1). 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s točkama 

(a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, 

bodo določene, ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni 

program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti rezultat usklajevanja med državami članicami in bi ga kot 

takšnega morale podpirati že obstoječe strukture. Operacije obvladovanja konfliktov v tretjih državah bi 

morale potekati v okviru posredovanja Združenih narodov, s prispevki posameznih držav članic. 

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

Osnutek dopolnitve 1042 
=== GUE//8183 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 06 — Pripravljalni in spremljevalni ukrepi 

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 

19 03 01 06 
4.0.8 

1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  1 000 000 350 000 1 000 000 350 000 -1 000 000 -350 000 p.m. p.m. 
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Postavka: 

Pripravljalni in spremljevalni ukrepi 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene financiranju pripravljalnih ukrepov za določitev 

pogojev za ukrepe Unije na področju SZVP ter za sprejetje potrebnih pravnih instrumentov. Zajemajo lahko 

ocenjevalne ukrepe in ukrepe analiziranja (predhodna ocena sredstev, posebne študije, organizacija srečanj, 

ugotavljanje dejstev na terenu). Pripravljalni ukrepi na področju operacij Unije za krizno upravljanje in zlasti 

v zvezi s posebnimi predstavniki Evropske unije (PPEU) se lahko med drugim uporabijo za oceno 

operativnih potreb za predvideni ukrep, za zagotovitev hitre začetne razporeditve osebja in sredstev (npr. 

odhodki za misije, nakup opreme, predhodno financiranje tekočih stroškov in stroškov zavarovanja v začetni 

fazi), lahko pa se uporabijo tudi za sprejetje potrebnih ukrepov na terenu v zvezi s pripravami na začetek 

operacije. Krijejo lahko tudi stroške za strokovnjake za posebna tehnična vprašanja (npr. ugotavljanje in 

ocena potrebe po naročilih) v podporo operacijam Unije za krizno upravljanje ali usposabljanja s področja 

varnosti za osebje, prerazporejeno v misije SZVP / enote PPEU.  

Črtati naslednje besedilo: 

Prav tako odobritve krijejo nadaljnje ukrepe in preglede ukrepov skupne zunanje in varnostne politike ter 

financiranje vseh nadaljnjih odhodkov za zakonsko urejanje predhodno zaprtih ukrepov. 

Te odobritve so tudi namenjene kritju odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, obveščanje in 

publikacije, ki so neposredno povezani z doseganjem cilja ukrepov iz postavk 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 

03 01 03, 19 03 01 04 in 19 03 01 07. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki iz točk (a)(ii) in (e) člena 21(2) 

finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene, ne glede na 

člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo 

preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti rezultat usklajevanja med državami članicami in bi ga kot 

takšnega morale podpirati že obstoječe strukture. Operacije obvladovanja konfliktov v tretjih državah bi 

morale potekati v okviru posredovanja Združenih narodov, s prispevki posameznih držav članic. 

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

Osnutek dopolnitve 1043 
=== GUE//8184 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 07 — Posebni predstavniki Evropske unije 

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 

19 03 01 07 4.0.8 20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Posebni predstavniki Evropske unije 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju vseh odhodkov, povezanih z imenovanjem 

posebnih predstavnikov Evropske unije v skladu s členom 33 Pogodbe o Evropski uniji. 

Črtati naslednje besedilo: 

Pri imenovanju posebnih predstavnikov Evropske unije je treba upoštevati enakost spolov in politiko o 

vključevanju načela enakosti spolov, zato je treba spodbujati imenovanje žensk. 

Iz teh odobritev se krijejo odhodki za plače posebnih predstavnikov Unije in vzpostavitev njihovih ekip 

in/ali podpornih struktur, vključno s stroški, ki niso povezani z napotitvijo osebja države članice ali institucij 

Unije. Prav tako krijejo stroške vseh projektov, katerih realizacija je neposredna odgovornost posebnih 

predstavnikov Unije. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s točkama 

(a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, 

bodo določene, ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni 

program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti rezultat usklajevanja med državami članicami in bi ga kot 

takšnega morale podpirati že obstoječe strukture. Operacije obvladovanja konfliktov v tretjih državah bi 

morale potekati v okviru posredovanja Združenih narodov, s prispevki posameznih držav članic. 

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

Osnutek dopolnitve 579 
=== I-D//7742 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 19 03 01 07 — Posebni predstavniki Evropske unije 

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 

19 03 01 07 
4.0.8 

20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  20 000 000 14 000 000 20 000 000 14 000 000 -20 000 000 -14 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 
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Te odobritve so namenjene kritju vseh odhodkov, povezanih z imenovanjem posebnih predstavnikov 

Evropske unije v skladu s členom 33 Pogodbe o Evropski uniji. 

Pri imenovanju posebnih predstavnikov Evropske unije je treba upoštevati enakost spolov in politiko o 

vključevanju načela enakosti spolov, zato je treba spodbujati imenovanje žensk. 

Iz teh odobritev se krijejo odhodki za plače posebnih predstavnikov Unije in vzpostavitev njihovih ekip 

in/ali podpornih struktur, vključno s stroški, ki niso povezani z napotitvijo osebja države članice ali institucij 

Unije. Prav tako krijejo stroške vseh projektov, katerih realizacija je neposredna odgovornost posebnih 

predstavnikov Unije. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s točkama 

(a)(ii) in (e) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, 

bodo določene, ne glede na člen 235(5) finančne uredbe, s sporazumom o prispevkih za vsak operativni 

program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne 

odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklep Sveta (SZVP) 2017/289 z dne 17. februarja 2017 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/2005 o 

podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Afganistanu (UL L 42, 18.2.2017, str. 13). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/903 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije na Kosovu (UL L 161, 26.6.2018, str. 7). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/904 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije za srednjo Azijo (UL L 161, 26.6.2018, str. 12). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/905 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije za Afriški rog (UL L 161, 26.6.2018, str. 16). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/906 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije za Sahel (UL L 161, 26.6.2018, str. 22). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/907 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (UL L 161, 26.6.2018, str. 27). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/908 z dne 25. junija 2018 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika 

Evropske unije v Bosni in Hercegovini (UL L 161, 26.6.2018, str. 32). 

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1248 z dne 18. septembra 2018 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske 

unije za mirovni proces na Bližnjem vzhodu (UL L 235, 19.9.2018, str. 9). 

Sklep Sveta (SZVP) 2019/346 z dne 28. februarja 2019 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske 

unije za človekove pravice (UL L 62, 1.3.2019, str. 12). 

Obrazložitev: 

Menimo, da podpiranje te proračunske vrstice ne prinaša nobene dodane vrednosti. 

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

Osnutek dopolnitve 968 
=== GUE//8064 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Člen 19 03 02 — Podpora za neširjenje orožja in razoroževanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 03 02 
4.0.8 

28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezerva         

Skupaj  28 000 000 22 000 000 28 000 000 22 000 000 22 000 000 28 000 000 50 000 000 50 000 000 

Obrazložitev: 

Neširjenje orožja in razoroževanje bosta znatno vplivala na zmanjšanje nasilnih konfliktov ter prispevala k 

večji stabilnosti in miru. To mora biti pospremljeno s strogim in učinkovitim izvajanjem režimov za nadzor 

nad izvozom orožja, civilnim reševanjem konfliktov ter izkoreninjenjem revščine. Glede na umik iz pogodbe 

o jedrskem orožju srednjega dosega, odpravo skupnega celovitega načrta ukrepanja z Iranom ter posodobitev 

jedrske oborožitve morajo ukrepi in strategije za jedrsko razorožitev postati osrednje politike EU. 

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

Osnutek dopolnitve 751 
=== S&D//7234 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 04 01 — Izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Rezerva         

Skupaj  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 9 688 492 4 844 246 58 130 954 46 844 246 

Obrazložitev: 

Opazovanje volitev prispeva h krepitvi demokratičnih institucij in zaupanja javnosti v volilne postopke ter 

tako spodbuja stabilnost in utrjuje druge zunanjepolitične cilje, tudi vzpostavljanje miru. Podporo EU bi bilo 

treba povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 239 
=== AFET/5381 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 04 01 — Izboljšanje zanesljivosti volilnih postopkov, zlasti z misijami za opazovanje volitev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 04 01 
4.0.5 

48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Rezerva         

Skupaj  48 442 462 42 000 000 48 442 462 42 000 000 4 844 246 4 200 000 53 286 708 46 200 000 

Obrazložitev: 

Misije za opazovanje volitev ostajajo eden od najuporabnejših instrumentov, ki jih ima EU na voljo za 
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podpiranje demokracije v svetu. Prispevajo h krepitvi demokratičnih institucij in zaupanja javnosti v volilne 

postopke ter tako spodbujajo stabilnost in utrjujejo druge zunanjepolitične cilje, tudi vzpostavljanje miru. 

Zato bi bilo treba okrepiti podporo EU. Predlagano povečanje bi moralo biti zlasti usmerjeno v krepitev 

lokalnih organizacij za opazovanje volitev, ki imajo podlago v civilni družbi, in za financiranje misij za 

opazovanje volitev bi bilo treba nameniti do 25 % vsega proračuna Evropskega instrumenta za demokracijo 

in človekove pravice (EIDHR). 

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

Osnutek dopolnitve 240 
=== AFET/5382 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 05 01 — Sodelovanje s tretjimi državami za uveljavljanje in spodbujanje interesov Unije in skupnih 

interesov 

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 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Rezerva         

Skupaj  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 11 000 000 156 689 500 121 000 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav .......... % prispevkov za zadevni program za vsako 

poglavje. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Te odobritve so namenjene kritju sodelovanja s tretjimi državami za uveljavljanje in spodbujanje interesov 

Unije in skupnih interesov v okviru instrumenta partnerstva, zlasti z državami, ki imajo vidno vlogo v 

svetovnem merilu, vključno z zunanjo politiko, mednarodno ekonomijo in trgovino, v večstranskih forumih, 

v globalnem upravljanju in pri obravnavi izzivov svetovnega pomena ali kjer ima Unija pomembne interese. 

To sodelovanje vključuje ukrepe, ki podpirajo dvostranske, regionalne ali večstranske odnose Unije pri 

obravnavi izzivov svetovnega pomena, izvajanju mednarodne razsežnosti strategije „Evropa 2020“, 

trgovinskih in naložbenih priložnosti ter javni diplomaciji in dejavnostih osveščanja. 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve bodo vključevale podporo za cilje, povezane s politiko EU za Arktiko, in se bodo uporabile za 

sodelovanje z arktičnimi partnerji EU, da bi se vzpostavile močnejše vezi v regiji. 

Obrazložitev: 

Povečati bi bilo treba podporo EU tretjim državam v okviru Instrumenta partnerstva, da bi se uveljavljali in 

spodbujali interesi Unije in skupni interesi, zlasti za zagotavljanje večje podpore multilateralizmu. 

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

Osnutek dopolnitve 799 
=== S&D//7284 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 05 01 — Sodelovanje s tretjimi državami za uveljavljanje in spodbujanje interesov Unije in skupnih 
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interesov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Rezerva         

Skupaj  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 22 524 500 7 122 250 156 689 500 117 122 250 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 948 
=== EPP//7134 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 05 01 — Sodelovanje s tretjimi državami za uveljavljanje in spodbujanje interesov Unije in skupnih 

interesov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

19 05 01 
4.0.4 

142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Rezerva         

Skupaj  142 445 000 110 000 000 134 165 000 110 000 000 15 840 000 7 920 000 150 005 000 117 920 000 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. Z dodatnim financiranjem 

bodo podprta prizadevanja za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov in preprečevanje onesnaževanja 

oceanov v južni in jugovzhodni Aziji, kot je na primer regionalni program za zmanjšanje količine plastike v 

Aziji. 

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

Osnutek dopolnitve 1044 
=== GUE//8185 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 06 01 — Dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije 

Opombe: 
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Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju izdatkov za dejavnosti obveščanja o zunanjih 

odnosih Unije. Dejavnosti obveščanja, ki se izvajajo v okviru člena, spadajo v dve večji kategoriji: 

horizontalne dejavnosti in logistična podpora s sedeža ter dejavnosti, ki jih delegacije Unije izvajajo v tretjih 

državah in skupaj z mednarodnimi organizacijami. 

Črtati naslednje besedilo: 

Ukrepi, ki se izvajajo s sedeža: 

– program za obiskovalce Evropske unije (EUVP), ki ga skupno izvajata Evropski parlament in Komisija, 

omogoča letno okoli 150 udeležencem, ki jih izberejo delegacije Unije, stik z Unijo z obiskom 

Evropskega parlamenta in Komisije kot del individualno oblikovanega programa obiskov, ki temeljijo na 

določeni temi, 

– izdelava in distribucija publikacij o prednostnih temah kot del letnega programa, 

– izdelava in razširjanje avdiovizualnih materialov, 

– razvoj informacij, dostavljivih preko elektronskih medijev (internet in elektronski sporočilni sistemi), 

– organizacija obiskov za skupine novinarjev, 

– podpora za dejavnosti obveščanja oblikovalcev javnega mnenja, ki so v skladu s prednostnimi nalogami 

Unije, 

– strateško komuniciranje, vključno o dezinformacijah, zlasti v sosedstvu Unije in na Zahodnem Balkanu; 

to zajema sistematično sledenje dezinformacijam, ki jih širijo tuje sile, ter njihovo razkrivanje. 

To vključuje dejavnosti v prihodnji delegaciji Unije v Združenem kraljestvu v zvezi z informacijami o 

pravicah državljanov po izstopu Združenega kraljestva iz EU. 

Komisija bo še naprej financirala predvajanje novic v Farsiju. 

Decentralizirani ukrepi delegacij Unije v tretjih državah in skupaj z mednarodnimi organizacijami 

V skladu s komunikacijskimi cilji, sprejetimi za vsako regijo in vsako državo, delegacije Unije predlagajo 

letni komunikacijski načrt, za katerega se po odobritvi s sedeža nameni proračunska dodelitev za kritje 

naslednjih dejavnosti:  

– spletišča, 

– odnosi z mediji (tiskovne konference, seminarji, radijski programi itd.), 

– informacijski izdelki (druge publikacije, grafični materiali itd.), 

– organiziranje prireditev, vključno s kulturnimi dejavnostmi, 

– glasila, 

– akcije obveščanja javnosti, 

– strateško komuniciranje, zlasti v sosedstvu Unije in na Zahodnem Balkanu. 

Namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v 

skladu s tem členom, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Obrazložitev: 

Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti rezultat usklajevanja med državami članicami in bi ga kot 

takšnega morale podpirati že obstoječe strukture. 

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

Osnutek dopolnitve 580 
=== I-D//7743 === 
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vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 19 06 01 — Dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije 

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 

19 06 01 
4.0.SPEC 

15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  15 500 000 15 800 000 15 500 000 15 800 000 -15 500 000 -15 800 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju izdatkov za dejavnosti obveščanja o zunanjih odnosih Unije. Dejavnosti 

obveščanja, ki se izvajajo v okviru člena, spadajo v dve večji kategoriji: horizontalne dejavnosti in logistična 

podpora s sedeža ter dejavnosti, ki jih delegacije Unije izvajajo v tretjih državah in skupaj z mednarodnimi 

organizacijami. 

Ukrepi, ki se izvajajo s sedeža: 

– program za obiskovalce Evropske unije (EUVP), ki ga skupno izvajata Evropski parlament in Komisija, 

omogoča letno okoli 150 udeležencem, ki jih izberejo delegacije Unije, stik z Unijo z obiskom 

Evropskega parlamenta in Komisije kot del individualno oblikovanega programa obiskov, ki temeljijo na 

določeni temi, 

– izdelava in distribucija publikacij o prednostnih temah kot del letnega programa, 

– izdelava in razširjanje avdiovizualnih materialov, 

– razvoj informacij, dostavljivih preko elektronskih medijev (internet in elektronski sporočilni sistemi), 

– organizacija obiskov za skupine novinarjev, 

– podpora za dejavnosti obveščanja oblikovalcev javnega mnenja, ki so v skladu s prednostnimi nalogami 

Unije, 

– strateško komuniciranje, vključno o dezinformacijah, zlasti v sosedstvu Unije in na Zahodnem Balkanu; 

to zajema sistematično sledenje dezinformacijam, ki jih širijo tuje sile, ter njihovo razkrivanje. 

To vključuje dejavnosti v prihodnji delegaciji Unije v Združenem kraljestvu v zvezi z informacijami o 

pravicah državljanov po izstopu Združenega kraljestva iz EU. 

Komisija bo še naprej financirala predvajanje novic v Farsiju. 

Decentralizirani ukrepi delegacij Unije v tretjih državah in skupaj z mednarodnimi organizacijami 

V skladu s komunikacijskimi cilji, sprejetimi za vsako regijo in vsako državo, delegacije Unije predlagajo 

letni komunikacijski načrt, za katerega se po odobritvi s sedeža nameni proračunska dodelitev za kritje 

naslednjih dejavnosti:  

– spletišča, 

– odnosi z mediji (tiskovne konference, seminarji, radijski programi itd.), 

– informacijski izdelki (druge publikacije, grafični materiali itd.), 

– organiziranje prireditev, vključno s kulturnimi dejavnostmi, 

– glasila, 

– akcije obveščanja javnosti, 
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– strateško komuniciranje, zlasti v sosedstvu Unije in na Zahodnem Balkanu. 

Namenski prejemki, prejeti v skladu s členom 6 6 0 izkaza prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v 

skladu s tem členom, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Naloga, ki izhaja iz institucionalnih pooblastil Komisije 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 581 
=== I-D//7744 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 20 02 01 — Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov tretjih držav  

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 

20 02 01 
4.0.SPEC 

12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  12 621 000 11 800 000 12 621 000 11 800 000 -12 621 000 -11 800 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene podpori naslednjim dejavnostim: 

Dejavnosti v podporo tekočim in novim več- in dvostranskim trgovinskim in naložbenim pogajanjem 

Dejavnosti, namenjene krepitvi pogajalskega položaja Unije v tekočih večstranskih trgovinskih pogajanjih (v 

okviru razvojne agende iz Dohe) ter v tekočih in novih dvostranskih in regionalnih trgovinskih in naložbenih 

pogajanjih za zagotovitev, da zasnova politik Unije temelji na najvišjih ekonomskih, socialnih in okoljskih 

standardih, kakor tudi na celovitih in najnovejših strokovnih informacijah, ter za oblikovanje zavezništev za 

uspešen zaključek takih pogajanj, kar vključuje: 

– sestanke, konference in seminarje v zvezi z oblikovanjem politik in pogajalskih izhodišč ter izvajanjem 

tekočih in novih trgovinskih in naložbenih pogajanj, 

– razvoj in izvedbo dosledne in celovite informacijske in komunikacijske strategije v podporo trgovinski 

politiki Unije in za merjenje in krepitev ozaveščanja o podrobnostih in ciljih trgovinske politike Unije ter 

pogajalskih izhodiščih iz tekočih pogajanj, tako znotraj kot zunaj Unije, 

– dejavnosti obveščanja ter seminarje za državne in nedržavne udeležence (vključno s civilno družbo in 

poslovnimi subjekti) z namenom obrazložitve napredka tekočih pogajanj in izvajanja obstoječih 

sporazumov. 

Študije, ocenjevanja in ocene učinka v zvezi s trgovinskimi in naložbenimi sporazumi in politikami 
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Dejavnosti, ki zagotavljajo, da trgovinska politika Unije temelji na rezultatih predhodnega in naknadnega 

ocenjevanja in da se ti rezultati primerno upoštevajo, kar vključuje: 

– ocene učinka, izvedene zaradi morebitnih novih zakonodajnih predlogov, in ocene učinka na trajnostni 

razvoj, izvedene v podporo tekočim pogajanjem, da se preučijo potencialne gospodarske, družbene in 

okoljske koristi trgovinskih in naložbenih sporazumov ter po potrebi predlagajo spremljevalni ukrepi za 

preprečevanje negativnih posledic za posamezne države ali sektorje, 

– ocene politik in praks Generalnega direktorata za trgovino, ki se izvedejo v skladu z večletnim načrtom 

ocenjevanja, 

– strokovne, pravne in ekonomske študije v zvezi s tekočimi pogajanji in obstoječimi sporazumi ter v zvezi 

z razvojem politik in trgovinskimi spori.  

Tehnična pomoč v zvezi s trgovino, usposabljanje in drugi ukrepi za krepitev zmogljivosti tretjih držav 

Dejavnosti, namenjene krepitvi zmogljivosti tretjih držav za sodelovanje v mednarodnih, dvostranskih ali 

dvoregionalnih trgovinskih in naložbenih pogajanjih, za izvajanje mednarodnih trgovinskih in naložbenih 

sporazumov ter za sodelovanje v svetovnem trgovinskem sistemu, kar vključuje: 

– projekte z dejavnostmi usposabljanja in krepitve zmogljivosti, namenjenimi uradnikom in gospodarskim 

subjektom v državah v razvoju, zlasti na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, in ob upoštevanju 

enakovrednih okoljskih standardov, dobrobiti živali in socialnih standardov, s tem pa bi bilo državam 

članicam omogočeno, da izvažajo kakovostno blago v Unijo, kar tudi prispeva k bolj izenačenim 

konkurenčnim pogojem, 

– povrnitev odhodkov udeležencem forumov ali konferenc, ki gradijo osveščenost in znanje o trgovinskih 

zadevah med državljani držav v razvoju, 

– upravljanje, delovanje, nadaljnji razvoj in promocijo službe za pomoč pri trgovini, ki podjetjem v 

partnerskih državah zagotavlja informacije o dostopu do trga Unije ter jim pomaga izkoristiti priložnosti 

dostopa do trga, ki jih ponuja mednarodni trgovinski sistem, 

– programe tehnične pomoči v zvezi s trgovino, organizirane v forumu Svetovne trgovinske organizacije 

(STO) ali drugih večstranskih organizacij, zlasti skladov STO, ter v okviru razvojne agende iz Dohe. 

Dejavnosti glede dostopa do trga za podporo izvajanja strategije Unije glede dostopa do trga 

Dejavnosti za podporo strategije Unije glede odpiranja trga, ki je usmerjena v odpravo ali zmanjševanje 

trgovinskih ovir, opredelitev omejevanja trgovanja v tretjih državah ter, kadar je to primerno, odstranjevanje 

ovir v trgovanju. Te dejavnosti lahko vključujejo: 

– vzdrževanje, delovanje in nadaljnji razvoj podatkovne zbirke o dostopu do trga, ki je gospodarskim 

subjektom na voljo prek interneta in vključuje trgovinske ovire in ostale informacije, ki vplivajo na izvoz 

Unije in izvoznike Unije; nakup potrebnih informacij, podatkov in dokumentacije za takšno podatkovno 

zbirko, 

– posebne analize različnih ovir v trgovanju na ključnih trgih, vključno z analizo o tem, kako tretje države 

izvajajo svoje obveznosti iz mednarodnih trgovinskih in naložbenih sporazumov v povezavi s pripravo 

pogajanj, 

– konference, seminarje in druge dejavnosti obveščanja (npr. izdelava in distribucija študij, informativnih 

paketov, publikacij in brošur) za obveščanje podjetij, uradnikov držav članic in drugih udeležencev o 

trgovinskih ovirah in instrumentih trgovinske politike, ki so namenjeni zaščiti Unije pred nepoštenimi 

trgovinskimi praksami, kot so damping in izvozne subvencije, 

– podporo evropski industriji za organizacijo dejavnosti, ki so posebej namenjene vprašanjem dostopa do 

trga. 

Dejavnosti za podporo izvajanju obstoječih pravil in spremljanja trgovinskih in naložbenih obveznosti 

Dejavnosti za podporo izvajanju obstoječih trgovskih in naložbenih sporazumov in povezanih sistemov, ki 
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omogočajo učinkovito izvajanje teh sporazumov, ter izvajanju preiskav in inšpekcijskih obiskov za 

zagotovitev, da tretje države spoštujejo pravila, kar vključuje: 

– izmenjavo informacij, usposabljanje, seminarje in dejavnosti obveščanja v podporo izvajanju obstoječe 

zakonodaje Unije na področju nadzora nad izvozom blaga z dvojno rabo, 

– dejavnosti za omogočanje preiskav, ki se opravljajo v okviru preiskav trgovinske zaščite za zaščito 

proizvajalcev Unije pred nepoštenimi trgovinskimi praksami tretjih držav (protidampinški in 

protisubvencijski instrumenti ter zaščitni ukrepi), ki lahko škodijo gospodarstvu Unije. Dejavnosti bodo 

zlasti osredotočene na razvoj, vzdrževanje, delovanje in varnost informacijskih sistemov za podporo 

dejavnostim trgovinske zaščite, razvoj komunikacijskih orodij, nakup pravnih storitev v tretjih državah 

in pripravo strokovnih študij, 

– dejavnosti v podporo notranjim svetovalnim skupinam pri spremljanju izvajanja veljavnih trgovinskih in 

naložbenih sporazumov. To vključuje financiranje potnih stroškov in stroškov nastanitve članov in 

strokovnjakov, 

– dejavnosti, ki podpirajo pridobivanje relevantnih podatkov, ki predstavljajo podlago za razpravo notranje 

svetovalne skupine in skupnega posvetovalnega odbora, 

– dejavnosti za spodbujanje politike zunanje trgovine Unije v okviru strukturiranega dialoga s ključnimi 

oblikovalci mnenja iz civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z malimi in srednje 

velikimi podjetji, o vprašanjih zunanje trgovine,  

– dejavnosti v zvezi s promocijo in obveščanjem o trgovinskih in naložbenih sporazumih, tako znotraj 

Unije kot v partnerskih državah. Te bodo zajemale predvsem pripravo in razširjanje avdiovizualnih, 

elektronskih ter grafičnih podpornih in tiskanih publikacij, naročnine na medije in podatkovne zbirke na 

področju trgovine, prevode komunikacijskega gradiva v jezike, ki niso uradni jeziki Unije, ukrepe, 

usmerjene na medije, vključno z novimi medijskimi izdelki, 

– razvoj, vzdrževanje in delovanje informacijskih sistemov v podporo operativnim dejavnostim na 

področju „trgovina“, kot so: integrirana statistična zbirka podatkov (ISDB), elektronski sistem za blago z 

dvojno rabo, zbirka podatkov o dostopu do trga, služba za pomoč pri trgovini, zbirka podatkov o 

izvoznih kreditih, sistema SIGL in SIGL Wood, platforma za civilno družbo in orodja za spremljanje 

trgovinskih in naložbenih sporazumov in njihovo podporo. 

Pravna in druga strokovna pomoč  

Dejavnosti, ki zagotavljajo, da trgovinski partnerji Unije učinkovito spoštujejo in izpolnjujejo obveznosti, ki 

izhajajo iz STO, ter druge večstranske in dvostranske sporazume, vključujoč: 

– strokovne študije, vključno z inšpekcijskimi obiski, posebnimi preiskavami in seminarji o izvajanju 

obveznosti iz mednarodnih trgovinskih in naložbenih sporazumov za tretje države, 

– pravno strokovno znanje, zlasti v zvezi z vprašanji tuje zakonodaje, ki je potrebno za uveljavljanje stališč 

Unije v primerih poravnave sporov v STO, druge strokovne študije, ki so potrebne za pripravo, 

upravljanje in spremljanje izvajanja primerov poravnave sporov v STO, 

– stroški za arbitražo, pravno strokovno znanje in pristojbine, ki jih ima Unija kot stranka v sporih, ki 

izhajajo iz izvajanja mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 207 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije.  

Sistemi za reševanje naložbenih sporov, kot jih določajo mednarodni sporazumi 

Podpirajo se naslednji stroški:  

– stalni stroški za delovanje sistemov sodišč za naložbe (sodišče prve stopnje in pritožbeno sodišče) in 

večstranskega sodišča za naložbe, ki izhajajo iz izvajanja mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu 

s členom 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– stroški za arbitražo, pravno strokovno znanje in pristojbine, ki jih ima Unija kot stranka v sporih, ki jih 
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sprožijo vlagatelji na podlagi teh mednarodnih sporazumov, 

– plačilo končno odmerjenega zneska ali plačilo iz naslova poravnave spora, ki se plača vlagatelju v okviru 

takih mednarodnih sporazumov. 

Dejavnosti v podporo trgovinski in naložbeni politiki 

Te odobritve so namenjene tudi kritju splošnih odhodkov za prevode, medijske dogodke, obveščanje in 

publikacije, ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev programa ali ukrepi iz tega člena, vključno z 

vsemi drugimi odhodki za tehnično in upravno pomoč, ki ne vključuje nalog javnih organov, ki jih Komisija 

da v zunanje izvajanje po začasnih pogodbah za opravljanje storitev, na primer vzdrževanje spletišča 

Generalnega direktorata za trgovino in komisarja za trgovino ali razvoj in izvajanje podpornih 

informacijskih sistemov in orodij. 

Vsi prihodki v okviru upravljanja finančne odgovornosti, ki jo Unija izvaja v zvezi z reševanjem sporov med 

vlagatelji in državo, se lahko uporabijo za zagotovitev dodatnih odobritev v skladu s členom 21(5) finančne 

uredbe.  

Del teh sredstev je namenjen celovitemu komunikacijskemu pristopu za vključitev splošne javnosti in vseh 

zainteresiranih strani ter zagotavljanju čim večje preglednosti v zvezi z dejavnostmi Generalnega direktorata 

za trgovino. To bo zajemalo dogodke, namenjene udeležbi in dialogu, na primer medijske dogodke in 

dogodke za zainteresirane strani, objavo informacij, prevajanje, posvetovanje in spremljanje ter publikacije, 

ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev dejavnosti iz tega člena, vključno z vsemi drugimi odhodki 

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

po začasnih pogodbah za opravljanje storitev, kot je vzdrževanje spletišč Generalnega direktorata za 

trgovino in komisarja za trgovino. Dejavnosti za vključevanje javnosti in vseh zainteresiranih strani so 

ključne za pregledno, uspešno in celovito trgovinsko politiko. 

Namenski prejemki, prejeti v skladu s členi 5 2 0, 5 2 2, 5 7 0, 5 7 3 in 9 0 0 ter postavko 6 6 0 0 izkaza 

prihodkov, lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s tem členom, in sicer v skladu s členom 22(1) 

finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Sklep Sveta in Komisije 98/181/ES, ESPJ, Euratom z dne 23. septembra 1997 o Pogodbi o energetski listini 

in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju 

sklenile Evropske skupnosti (UL L 69, 9.3.1998, str. 1). 

Sklep Sveta 98/552/ES z dne 24. septembra 1998 o izvajanju aktivnosti Komisije glede strategije dostopa do 

trga Skupnosti (UL L 265, 30.9.1998, str. 31). 

Naloga, ki izhaja iz institucionalnih pooblastil Komisije 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 tudi glede na pogubne posledice trgovinske politike EU pri tej proračunski vrstici ne gre za 

prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 583 
=== I-D//7746 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

Člen 21 02 01 — Sodelovanje z Latinsko Ameriko 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 01 
4.0.3 

381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Rezerva         

Skupaj  381 313 631 274 000 000 381 313 631 274 000 000 -121 313 631 -50 000 000 260 000 000 224 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 584 
=== I-D//7747 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 02 02 — Sodelovanje z Azijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 02 
4.0.3 

821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Rezerva         

Skupaj  821 480 778 656 000 000 792 480 778 656 000 000 -120 480 778 -50 000 000 672 000 000 606 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 585 
=== I-D//7748 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 02 03 — Sodelovanje s Srednjo Azijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 03 
4.0.3 

163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Rezerva         

Skupaj  163 710 652 102 000 000 151 210 652 102 000 000 -75 210 652 -16 000 000 76 000 000 86 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 586 
=== I-D//7749 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

Člen 21 02 04 — Sodelovanje z Bližnjim vzhodom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 04 
4.0.3 

243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Rezerva         

Skupaj  243 843 466 70 000 000 223 843 466 70 000 000 -33 843 466  190 000 000 70 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 587 
=== I-D//7750 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 02 05 — Sodelovanje z Afganistanom 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 05 
4.0.3 

199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Rezerva         

Skupaj  199 417 199 143 000 000 199 417 199 143 000 000 -50 000 000 -30 000 000 149 417 199 113 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 949 
=== EPP//7135 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 01 — Okolje in podnebni ukrepi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Rezerva         

Skupaj  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 50 000 000 25 000 000 266 473 403 182 900 000 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. S temi sredstvi bo EU 

sofinancirala sklad za pokrajinsko dediščino (zaščita območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, da bodo 

ohranjena kot dediščina za človeštvo, olajšano pa bo tudi pridobivanje dodatnih finančnih sredstev od 

zasebnih fundacij in filantropov) in sklad za modre ukrepe (širitev morskih rezervatov). 

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

Osnutek dopolnitve 760 
=== S&D//7243 === 
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vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 01 — Okolje in podnebni ukrepi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Rezerva         

Skupaj  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 45 000 000 25 000 000 261 473 403 182 900 000 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 230 
=== AFET/5321 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 01 — Okolje in podnebni ukrepi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Rezerva         

Skupaj  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 8 102 753  224 576 156 157 900 000 

Obrazložitev: 

Hitre podnebne spremembe so varnostna grožnja EU, boj proti njim pa mora biti ambiciozen, zato bi bilo 

treba odobritve za prevzem obveznosti povečati nazaj na raven iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 396 
=== DEVE/5718 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 01 — Okolje in podnebni ukrepi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 01 
4.0.3 

216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Rezerva         

Skupaj  216 473 403 157 900 000 216 473 403 157 900 000 5 000 000 5 000 000 221 473 403 162 900 000 

Obrazložitev: 

Proračunska vrstica je pomembna za boj proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja ter za skupno 

uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Podnebne spremembe lahko imajo negativne posledice za že tako 
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ranljive skupine prebivalstva in lahko izničijo napredek, dosežen pri izkoreninjanju revščine in lakote. Poleg 

tega lahko imajo podnebne spremembe multiplikacijske negativne učinke, ki vodijo v še več humanitarnih 

kriz, npr. prek stopnjujočih se konfliktov. 

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

Osnutek dopolnitve 930 
=== EPP//7114 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 02 — Trajnostna energija 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 02 
4.0.3 

96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Rezerva         

Skupaj  96 210 401 50 250 000 96 210 401 50 250 000 50 000 000 25 000 000 146 210 401 75 250 000 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. Povečanje finančnih 

sredstev za dejavnosti, s katerimi bo dosežen svetovni energijski prehod, da bosta lahko dve milijardi ljudi 

uporabljali energijo iz obnovljivih virov. Energijska revščina ima hude posledice za okolje, življenjski 

standard, zdravje in izobraževanje velikega dela prebivalstva v državah v razvoju in najmanj razvitih 

državah. 

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

Osnutek dopolnitve 146 
=== FEMM/6209 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 03 — Človekov razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Rezerva         

Skupaj  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 450 061 664 308 104 000 650 500 000 555 340 000 

Obrazložitev: 

Za podporo izvajanju ciljev trajnostnega razvoja (zlasti ciljev 3, 4 in 5) ter za spodbujanje izobraževanja, 

mladih, zdravja in boja proti boleznim, enakosti spolov ter krepitve vloge žensk in deklet s posebnim 

poudarkom na dostopu do načrtovanja družine ter spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah, je 

bistvenega pomena povečati proračun za človekov razvoj. 

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

Osnutek dopolnitve 755 
=== S&D//7238 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 



 

 102 

Postavka 21 02 07 03 — Človekov razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Rezerva         

Skupaj  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 100 000 000 110 000 000 300 438 336 357 236 000 

Obrazložitev: 

Proračun za človekov razvoj bi bilo treba povečati, saj število ranljivih prebivalcev zaradi prisilnega 

razseljevanja narašča. Obljube o pomoči za svetovne pobude v zdravstvenem in izobraževalnem sektorju 

(npr. akcije cepljenja otrok, spolno in reproduktivno zdravje in pravice, možnost osnovne izobrazbe) je treba 

spoštovati. 

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

Osnutek dopolnitve 402 
=== DEVE/5731 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

DEVE/5731 = Sporazumna dopolnitev 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 03 — Človekov razvoj 

Spremeniti zneske in pravna podlaga na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Rezerva         

Skupaj  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000 10 000 000 20 000 000 210 438 336 267 236 000 

Pravna podlaga: 

Za odstavkom: 

Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in .......... za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 

44). 

Dodati naslednje besedilo: 

Vsaj 20 % sredstev iz te proračunske vrstice je treba nameniti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

Obrazložitev: 

DEVE/5717 

Povečati sredstva v postavki za človekov razvoj zaradi povečanja števila ranljivih skupin prebivalstva, ki se 

pogosto 

soočajo s krizami in prisilnimi razselitvami. Pomembno je izvesti obljubljena plačila, predvidena za 

svetovne 

pobude, zlasti na področju zdravja in izobraževanja (npr. kampanje za cepljenje otrok, na področju spolnega 

in 

reproduktivnega zdravja in z njim povezanih pravic ter dostopa do izobraževanja). 

DEVE/5719 

Proračunska vrstica je izjemno pomembna za cilje trajnostnega razvoja in načelo, da nihče ne bo 
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zapostavljen. Pomembna je za zmanjšanje neenakosti, ki so posledica različnih dejavnikov in razlogov za 

diskriminacijo. Glede na to, da so mladi in ženske pogosto nosilci sprememb, sta temi mladi in enakost 

spolov pomembni. EU mora izpolniti tudi zavezo, da bo 20 % pomoči iz instrumenta za razvojno pomoč 

namenila za osnovne socialne storitve, pri čemer bo poudarek na izobraževanju in zdravju (vključno s 

spolnim in reproduktivnim zdravjem in z njim povezanimi pravicami). 

DEVE/5725 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

Če bodo za to vrstico dodeljena zadostna sredstvi in jih bo vsaj 20 % namenjenih za poklicno izobraževanje 

in usposabljanje, bo to prispevalo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja št. 4 (kakovostno 

izobraževanje) in 8 (dostojno delo in gospodarska rast). Večina držav v razvoju ima zelo mlado prebivalstvo, 

ki predstavlja ogromen potencial za rast in inovacije. Da bi lahko ta potencial izkoristili, morajo biti ljudje 

opremljeni z ustreznimi znanji in spretnostmi, EU pa bi morala storiti več, da bi jih opolnomočila in jim 

omogočila, da ostanejo v svojih državah izvora. 

Sporazumna dopolnitev med DEVE/5719, DEVE/5717, DEVE/5725 

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

Osnutek dopolnitve 715 
=== R-E//7451 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 03 — Človekov razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 03 
4.0.3 

200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Rezerva         

Skupaj  200 438 336 257 236 000 200 438 336 247 236 000  10 000 000 200 438 336 257 236 000 

Obrazložitev: 

Izjemno pomembno je zagotoviti finančno pomoč za ukrepe v državah v razvoju, povezane z zdravjem, med 

drugim za žrtve spolnega nasilja v območjih konflikta, izobraževanje, pravice otrok, kulturo, vprašanja 

spola, problematiko nasilja nad ženskami (vključno s psihološko podporo), krepitev vloge žensk in druge 

vidike človekovega razvoja. Zato bi bilo treba sredstva za plačila, ki jih je Svet zmanjšal, povrniti na prvotno 

raven. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 853 
=== S&D//7362 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 04 — Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 33 500 000 25 000 000 262 508 470 200 000 000 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 385 
=== DEVE/5703 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 07 04 — Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 04 
4.0.3 

232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Rezerva         

Skupaj  232 508 470 185 000 000 229 008 470 175 000 000 13 500 000 20 000 000 242 508 470 195 000 000 

Obrazložitev: 

Povečati sredstva za proračunsko vrstico za prehransko in hranilno varnost, da se pomaga vse večjemu 

številu ranljivih skupin prebivalstva, ki se soočajo s prehransko krizo. 

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

Osnutek dopolnitve 147 
=== FEMM/6211 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 02 07 06 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Rezerva         

Skupaj      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Postavka: 

Človekov razvoj — Projekti v podporo enakosti spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Odobritve so namenjene zagotovitvi finančne podpore za ukrepe v državah v razvoju v okviru podteme 

„Človekov razvoj“ programa „Svetovne javne dobrine in izzivi“, ki zajema enakost spolov, krepitev vloge 

žensk in varstvo pravic žensk in deklet, otroke in mlade, nediskriminacijo, zaposlovanje, veščine, socialno 

varstvo in vključenost, rast, delovna mesta, vključevanje zasebnega sektorja in kulturo. 

Podprlo se bo spodbujanje krepitve ekonomske in socialne vloge žensk in deklet. Prednostni nalogi bosta 

tudi preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter pomoč žrtvam. Eden od ciljev bo 

izkoreninjenje pristranskega izbiranja spola. V skladu s smernicami Unije za spodbujanje in zaščito 
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pravic otrok je mogoče odobritve uporabiti tudi za krepitev vloge mladih nasploh, s poudarkom na mladih 

ženskah. Odobritve se lahko uporabijo tudi za podporo nediskriminaciji, zaposlovanje, veščine, socialno 

varstvo in vključenost, rast, delovna mesta, vključevanje zasebnega sektorja in kulturo. 

Pravna podlaga 

Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44). 

Obrazložitev: 

Namen te proračunske postavke je izpolniti zahtevo iz priloge IV uredbe o instrumentu za financiranje 

razvojnega sodelovanja, v skladu s katero je bilo dogovorjeno, da se vsaj 27,5 % proračuna nameni 

posebnemu cilju glede človekovega razvoja v okviru programa za svetovne javne dobrine in izzive, ki 

zajema enakost spolov, krepitev vloge žensk in varstvo pravic žensk in deklet, otroke in mlade, 

nediskriminacijo, zaposlovanje, veščine, socialno varstvo in vključenost, rast, delovna mesta, vključevanje 

zasebnega sektorja in kulturo. 

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

Osnutek dopolnitve 521 
=== VERT/7683 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 02 07 06 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 07 06 
4.0.OTH 

    70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Rezerva         

Skupaj      70 000 000 55 000 000 70 000 000 55 000 000 

Postavka: 

Človekov razvoj — Projekti v podporo enakosti spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva so namenjena finančni podpori za ukrepe v državah v razvoju v okviru podteme „Človekov 

razvoj“ programa „Svetovne javne dobrine in izzivi“, ki zajema enakost spolov, krepitev vloge žensk in 

varstvo pravic žensk in deklet, otroke in mlade, nediskriminacijo, zaposlovanje, veščine, socialno varstvo 

in vključenost, rast, delovna mesta, udeležbo zasebnega sektorja in kulturo. 

Podprta bo krepitev ekonomske in socialne vloge žensk in deklet. Prednostni nalogi bosta tudi 

preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter pomoč žrtvam. Eden od ciljev bo 

izkoreninjenje pristranskega izbiranja spola. V skladu s smernicami Unije za spodbujanje in zaščito 

pravic otrok je mogoče sredstva uporabiti tudi za krepitev vloge mladih nasploh, s poudarkom na mladih 

ženskah. Sredstva se lahko uporabijo tudi za podporo nediskriminaciji, zaposlovanje, veščine, socialno 

varstvo in vključenost, rast, delovna mesta, udeležbo zasebnega sektorja in kulturo. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44). 

Obrazložitev: 
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Namen te proračunske postavke je izpolniti zahtevo iz priloge IV uredbe o instrumentu za financiranje 

razvojnega sodelovanja, v skladu s katero je bilo dogovorjeno, da se vsaj 27,5 % proračuna nameni 

posebnemu cilju glede človekovega razvoja v okviru programa za svetovne javne dobrine in izzive, ki 

zajema enakost spolov, krepitev vloge žensk in varstvo pravic žensk in deklet, otroke in mlade, 

nediskriminacijo, zaposlovanje, veščine, socialno varstvo in vključenost, rast, delovna mesta, udeležbo 

zasebnega sektorja in kulturo. 

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

Osnutek dopolnitve 397 
=== DEVE/5721 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 08 01 — Civilna družba v razvoju 

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 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Rezerva         

Skupaj  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Dejavnosti, ki bi jih ta program lahko podpiral: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– ukrepi v partnerskih državah v podporo ranljivim in marginaliziranim skupinam z zagotavljanjem 

osnovnih storitev, ki jih izvajajo organizacije civilne družbe, med drugim celovite spolne vzgoje ter 

storitev spolnega in reproduktivnega zdravja, ter omogočanjem organizacijam civilne družbe, da širijo 

informacije, izvajajo storitve za zakonit splav ter se zavzemajo za varno in zakonito opravljanje splavov 

v svojih državah; 

– razvoj zmogljivosti ciljnih akterjev kot dopolnilo podpori v okviru nacionalnega programa, pri čemer so 

ukrepi namenjeni: 

– ustvarjanju okolja, ki spodbuja udejstvovanje državljanov in civilne družbe ter zmogljivosti 

organizacij civilne družbe za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju politik in spremljanju izvajanja 

politik, 

– omogočanjespodbujanju okrepljenega dialoga in boljšega dialoga in sodelovanja med organizacijami 

civilne družbe, lokalnimi organi, državo in drugimi akterji na področju razvoja, saj je pomembno, da 

je v zvezi s tem področjem vključen celoten spekter organizacij in skupin civilne družbe, 

– usklajevanje, razvoj zmogljivosti in institucionalna krepitev mrež civilne družbe v okviru njihovih 

organizacij in med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki so dejavne v evropski javni razpravi o 

razvoju, ter usklajevanje, razvoj zmogljivosti in institucionalna krepitev južnih mrež organizacij civilne 

družbe in lokalnih organov ter krovnih organizacij, 

– ozaveščanje javnosti glede razvojnih vprašanj, spodbujanje državljanov k prevzemanje dejavne in 

odgovorne vloge, ter spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja za razvoj v Uniji, državah 

kandidatkah in morebitnih kandidatkah, da se razvojna politika zasidra v evropski družbi, da se zagotovi 

večja podpora javnosti ukrepom proti revščini in pravičnejšim odnosom med razvitimi državami in 

državami v razvoju, da se poveča ozaveščenost glede vprašanj in težav, s katerimi se spopadajo države v 

razvoju in njihovi prebivalci, ter da se spodbujata pravica do razvoja, v katerem je mogoče v celoti 
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udejanjiti vse človekove pravice in temeljne svoboščine, in socialna razsežnost globalizacije. 

– posredovanje in ublažitev posledic pravila svetovne prepovedi, in sicer z bistvenim povečanjem sredstev 

za organizacije, ki se zavzemajo za pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, zlasti 

sredstev, ki so izrecno namenjena zagotavljanju dostopa do nadzorovanja rojstev ter varnega in 

zakonitega splava, pri čemer naj se uporabijo razvojna sredstva na ravni držav članic in Unije, da bi 

zapolnili finančno vrzel, potem ko je Trumpova administracija ukinila financiranje organizacij za 

razvojno pomoč, ki zagotavljajo storitve ter svetovanje o pravicah na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja. 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

Civilna družba je osrednjega pomena za vključujoče in opolnomočene družbe. Namen proračunske vrstice bi 

moral biti zagotoviti boljše in vključujoče lokalno sodelovanje in lastno odgovornost, pri čemer je 

pomembno, da so vključene različne skupine, ki pokrivajo celoten spekter. Proračunska vrstica za civilno 

družbo je odločilnega pomena za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in skladnost z načelom, da nihče ne 

bo zapostavljen, zlasti ob upoštevanju poročil in vse večjega omejevanja možnosti za delovanje civilne 

družbe. 

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

Osnutek dopolnitve 763 
=== S&D//7246 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 08 01 — Civilna družba v razvoju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Rezerva         

Skupaj  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000 10 000 000 5 000 000 228 492 438 200 000 000 

Obrazložitev: 

Proračunska vrstica za civilno družbo je odločilnega pomena za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in 

skladnost z načelom, da nihče ne bo zapostavljen, zlasti ob upoštevanju poročil in vse večjega omejevanja 

možnosti za delovanje civilne družbe. 

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

Osnutek dopolnitve 231 
=== AFET/5322 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 02 08 01 — Civilna družba v razvoju 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 08 01 
4.0.3 

223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 

Rezerva         

Skupaj  223 492 438 195 000 000 218 492 438 195 000 000   218 492 438 195 000 000 
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Opombe: 

Za odstavkom: 

Dejavnosti, ki bi jih ta program lahko podpiral: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– ukrepi v partnerskih državah v podporo ranljivim in marginaliziranim skupinam z zagotavljanjem 

osnovnih storitev, ki jih izvajajo organizacije civilne družbe, med drugim celovite spolne vzgoje ter 

storitev spolnega in reproduktivnega zdravja, ter omogočanjem organizacijam civilne družbe, da širijo 

informacije, izvajajo storitve za zakonit splav ter se zavzemajo za varno in zakonito opravljanje splavov 

v svojih državah; 

– razvoj zmogljivosti ciljnih akterjev kot dopolnilo podpori v okviru nacionalnega programa, pri čemer so 

ukrepi namenjeni: 

– ustvarjanju okolja, ki spodbuja udejstvovanje državljanov in civilne družbe ter zmogljivosti 

organizacij civilne družbe za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju politik in spremljanju izvajanja 

politik, 

– spodbujanju okrepljenega dialoga in boljšega sodelovanja med organizacijami civilne družbe, 

lokalnimi organi, državo in drugimi akterji na področju razvoja, 

– usklajevanje, razvoj zmogljivosti in institucionalna krepitev mrež civilne družbe v okviru njihovih 

organizacij in med različnimi vrstami zainteresiranih strani, ki so dejavne v evropski javni razpravi o 

razvoju, ter usklajevanje, razvoj zmogljivosti in institucionalna krepitev južnih mrež organizacij civilne 

družbe in lokalnih organov ter krovnih organizacij, 

– ozaveščanje javnosti glede razvojnih vprašanj, spodbujanje državljanov k prevzemanje dejavne in 

odgovorne vloge, ter spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja za razvoj v Uniji, državah 

kandidatkah in morebitnih kandidatkah, da se razvojna politika zasidra v evropski družbi, da se zagotovi 

večja podpora javnosti ukrepom proti revščini in pravičnejšim odnosom med razvitimi državami in 

državami v razvoju, da se poveča ozaveščenost glede vprašanj in težav, s katerimi se spopadajo države v 

razvoju in njihovi prebivalci, ter da se spodbujata pravica do razvoja, v katerem je mogoče v celoti 

udejanjiti vse človekove pravice in temeljne svoboščine, in socialna razsežnost globalizacije. 

– posredovanje in ublažitev posledic pravila svetovne prepovedi, in sicer z bistvenim povečanjem sredstev 

za organizacije, ki se zavzemajo za pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, zlasti 

sredstev, ki so izrecno namenjena zagotavljanju dostopa do nadzorovanja rojstev ter varnega in 

zakonitega splava, pri čemer naj se uporabijo razvojna sredstva na ravni držav članic in Unije, da bi 

zapolnili finančno vrzel, potem ko je Trumpova administracija ukinila financiranje organizacij za 

razvojno pomoč, ki zagotavljajo storitve ter svetovanje o pravicah na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja. 

– sredstva bi bilo treba nameniti zlasti za organizacije LGBTI v EU, da bodo lahko objavile 

nepristranske vsebine LGBTI v ruščini, zlasti namenjene mladim osebam LGBTI. 

Obrazložitev: 

Organizacije v EU bi bilo treba spodbujati, da objavljajo v več jezikih, ne le v jezikih EU. 

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

Osnutek dopolnitve 398 
=== DEVE/5726 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

Dodati: 21 02 77 37 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 77 37 
4.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Spodbujanje zavzemanja organizacij civilne družbe za transformacijo Zimbabveja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Splošni cilj je spodbujanje zavzemanja organizacij civilne družbe za transformacijo Zimbabveja v 

demokratično in razvoj usmerjeno državo, osnovano na načelih dobrega upravljanja, odgovornosti, 

preglednosti, spoštovanja temeljnih človekovih pravic in državljanski udeležbi. 

Posebni cilji: 

1. ponovno vzpostaviti zmogljivosti sodelujočih organizacij civilne družbe, da bodo lahko izboljšale lastne 

sisteme notranjega upravljanja, kar zadeva odgovornost, preglednost, udeležbo deležnikov in mobilizacijo 

državljanov, 

2. krepiti zmogljivosti organizacij civilne družbe za večjo ozaveščenost o z dokazi podprtem znanju in 

inovacijah za odgovorno, pregledno in participativno upravljanje, v katerega bodo vključeni ženske, 

mladi, invalidi in druge manjšine, 

3. spodbujati enotno, usklajeno in vključujoče ukrepanje organizacij civilne družbe, s ciljem prispevati k 

oblikovanju odporne, demokratične in v razvoj usmerjene države, 

4. utrditi demokracijo s ciljno usmerjenim zavzemanjem za začetek izvajanja nove ustave in skupne vizije 

za Zimbabve. 

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: 

Organizacije civilne družbe v Zimbabveju se soočajo z vrsto različnih izzivov, kot so: (a) neustrezno 

odzivanje na nestabilnost države in novo socialno stanje, (b) razumevanje in analiziranje stanja, (c) 

organizacijske oblike in kulture, (d) enakost spolov in vključevanje mladih ter (e) komuniciranje in 

strukturiranje. Organizacije civilne družbe so nezavedno zanemarjale vlogo komunikacije kot orodja za 

ozaveščanje, obveščanje, posvetovanje in mobilizacijo njihovih sestavnih členov – socialne baze. 

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

Osnutek dopolnitve 851 
=== S&D//7341 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 02 77 38 

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

21 02 77 38 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Vključitev otrok in mladih v postopke odločanja na področju zunanjega delovanja 

EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 1. Otroci imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje v zvezi z vprašanji, ki jih 

zadevajo: Konvencija OZN o otrokovih pravicah: člen 12 – določba, da imajo otroci pravico izraziti svoje 

mnenje, ki ga je treba upoštevati v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Udeležba je stalen proces 

izražanja in dejavnega sodelovanja otrok pri odločanju na različnih ravneh v zvezi s temami, ki jih 

zadevajo. Za to udeležbo sta potrebna izmenjava informacij in dialog med otroki in odraslimi, ki temelji 

na vzajemnem spoštovanju, hkrati pa je treba njihova mnenja – v skladu s starostjo in zrelostjo otroka – v 

celoti upoštevati. Pravica, da svoje mnenje izražajo svobodno – brez pritiska, manipulacije ali 

neprimernega vpliva; 2. Upoštevanje stališč mladih povečuje tehtnost in legitimnost. Ne delujemo zgolj za 

otroke, temveč v sodelovanju z njimi. Otroci imajo edinstveno znanje o svojem življenju, potrebah in 

skrbeh ter zamisli in stališča, ki so nastali na podlagi njihovih neposrednih izkušenj. Odrasli nimajo tega 

vpogleda. Z udeležbo se krepi ne le državljanska udeležba, temveč tudi možnost mladih, da od vlad in 

drugih nosilcev odgovornosti terjajo odgovornost. EU je ključna akterka na mednarodnem prizorišču ter 

pri spodbujanju človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Prek posvetov z otroki bi na sedežih EU in v 

njenih delegacijah lažje ugotovili, katere in kakšne ovire in priložnosti obstajajo pri uresničevanju 

otrokovih pravic na nacionalni, regionalni in svetovni ravni. Tehnologije lahko prispevajo k temu, da je 

glas mladih slišan in da v določenih državah ali na svetovni ravni nastanejo gibanja mladih v zvezi z 

vprašanji, ki jih zadevajo, da bi mlade spodbudili k sodelovanju pri politiki obveščanja 

14 

na nacionalni, regionalni in svetovni ravni ter k medsebojnemu povezovanju mladih v posamezni državi 

ali regiji, s čimer se zmanjša razdalja med ljudmi in ključnimi nosilci odločanja. Cilj tega dvoletnega 

pripravljalnega ukrepa je oblikovalcem politik EU prek inovacij in tehnologij zagotoviti podporo pri 

dajanju besede otrokom in mladim pri vprašanjih, ki so jim pomembna, in njihovo mnenje upoštevati pri 

razvojnem sodelovanju EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. S projektom bi lahko ustvarili 

učinkovito orodje za EU (sedeži, delegacije in države članice EU), s pomočjo katerega bi lahko novo 

generacijo (tako imenovano generacijo 2030) pripravili do tega, da bi sodelovala pri zunanji politiki in 

instrumentih EU, zlasti v zvezi z Afriško unijo. 

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: 

EU je ključna akterka na mednarodnem prizorišču pri spodbujanju človekovih pravic in trajnostnega razvoja. 

A oblikovalci politik EU ne morejo vedeti, katere in kakšne ovire in priložnosti obstajajo na področju 

otrokovih pravic, če se o tem ne posvetujejo z otroki. Namen projekta je mnenja otrokov upoštevati pri 

razvojnem sodelovanju EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in v skladu z 12. členom 

Konvencije OZN o otrokovih pravicah ter s smernicami za zunanje delovanje EU za spodbujanje in varstvo 

otrokovih pravic. 



 

 111 

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

Osnutek dopolnitve 399 
=== DEVE/5728 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 02 77 39 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 02 77 39 
4.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Vključitev otrok in mladih v postopke odločanja na področju zunanjega delovanja 

EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

1. Otroci imajo pravico, da izrazijo svoje mnenje v zvezi z vprašanji, ki jih zadevajo: 

Konvencija OZN o otrokovih pravicah: 12. člen – določba, da imajo otroci pravico izraziti svoje mnenje, 

ki ga je treba upoštevati v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo 

Udeležba = stalen proces izražanja in dejavnega sodelovanja otrok pri odločanju na različnih ravneh v 

zvezi s temami, ki jih zadevajo. Za to udeležbo sta potrebna izmenjava informacij in dialog med otroki in 

odraslimi, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, hkrati pa je treba njihova mnenja – v skladu s starostjo in 

zrelostjo otroka – v celoti upoštevati. 

Pravica, da svoje mnenje izražajo svobodno – brez pritiska, manipulacije ali neprimernega vpliva 

2. Mnenje mladih prinaša dodano vrednost in legitimnost 

Ne delamo le za otroke, temveč tudi skupaj z njimi. 

Otroci imajo edinstveno znanje o svojem življenju, potrebah in skrbeh ter zamisli in stališča, ki so nastali 

na podlagi njihovih neposrednih izkušenj. Odrasli nimajo tega vpogleda. 

Z udeležbo se krepi ne le državljanska udeležba, temveč tudi možnost mladih, da od vlad in drugih 

nosilcev odgovornosti terjajo odgovornost. 

EU je ključna akterka na mednarodnem prizorišču ter pri spodbujanju človekovih pravic in trajnostnega 

razvoja. Prek posvetov z otroki bi na sedežih EU in v njenih delegacijah lažje ugotovili, katere in kakšne 

ovire in priložnosti obstajajo pri uresničevanju otrokovih pravic na nacionalni, regionalni in svetovni 

ravni. 

Tehnologije lahko prispevajo k temu, da je glas mladih slišan in da v določenih državah ali na svetovni 

ravni nastanejo gibanja mladih v zvezi z vprašanji, ki jih zadevajo, prispevajo pa tudi k opolnomočenju 

mladih, da sodelujejo v politiki na nacionalni, regionalni in svetovni ravni, ter k medsebojnemu 

povezovanju mladih v posamezni državi ali regiji, s čimer se zmanjša razdalja med ljudmi in ključnimi 

nosilci odločanja. 

Cilj tega dvoletnega pripravljalnega ukrepa je oblikovalcem politik EU prek inovacij in tehnologij 

zagotoviti podporo pri dajanju besede otrokom in mladim pri vprašanjih, ki so jim pomembna, in njihovo 

mnenje upoštevati pri razvojnem sodelovanju EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. S 

projektom bi lahko ustvarili učinkovito orodje za EU (sedeži, delegacije in države članice EU), s pomočjo 

katerega bi lahko novo generacijo (tako imenovano generacijo 2030) pripravili do tega, da bi sodelovala 
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pri zunanji politiki in instrumentih EU, zlasti v zvezi z Afriško unijo. 

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: 

EU je ključna akterka na mednarodnem prizorišču pri spodbujanju človekovih pravic in trajnostnega razvoja. 

A oblikovalci politik EU ne morejo vedeti, katere in kakšne ovire in priložnosti obstajajo na področju 

otrokovih pravic, če se o tem ne posvetujejo z otroki. Namen projekta je mnenja otrokov upoštevati pri 

razvojnem sodelovanju EU pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in v skladu z 12. členom 

Konvencije OZN o otrokovih pravicah ter s smernicami za zunanje delovanje EU za spodbujanje in varstvo 

otrokovih pravic. 

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

Osnutek dopolnitve 756 
=== S&D//7239 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 04 01 — Krepitev spoštovanja ter upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 

podpiranje demokratičnih reform 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Rezerva         

Skupaj  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 32 838 849 14 121 425 169 457 094 139 121 425 

Obrazložitev: 

Prispevek EU za krepitev spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin bi bilo treba povečati, saj se 

razmere na tem področju nenehno poslabšujejo, še posebej pa položaj zagovornikov človekovih pravic. 

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

Osnutek dopolnitve 241 
=== AFET/5383 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 04 01 — Krepitev spoštovanja ter upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 

podpiranje demokratičnih reform 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 04 01 
4.0.5 

141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Rezerva         

Skupaj  141 214 245 125 000 000 136 618 245 125 000 000 18 717 425 12 500 000 155 335 670 137 500 000 

Obrazložitev: 
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Prispevek EU k spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin je treba še povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 225 
=== AFET/5296 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Pilotni projekt — Evropski observatorij za preprečevanje nekaznovanja, odgovornost zanj in boj proti 

njemu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt izhaja iz potrebe, ki se je jasno pokazala za eno osrednjih vprašanj EU zaradi stalnih in 

porajajočih se konfliktov po vsem svetu in izzivov, s katerimi se sooča Mednarodno kazensko sodišče, po 

vzpostavitvi mehanizma za boj proti nekaznovanju ter zagotovitev odgovornosti v okviru mednarodnega 

prava. Temeljiti bi moral na pravici do popravnih ukrepov in odškodnin za žrtve hudih kršitev 

mednarodnega prava človekovih pravic in hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Za 

premostitev vrzeli nekaznovanja bi pilotni projekt obravnaval najobčutljivejša vprašanja v okviru 

mednarodnega prava človekovih pravic (npr. zunajsodni poboji in prisilna izginotja), pa tudi potrebe 

najranljivejših skupin (npr. otrok, mladih, žensk, manjšin in notranje razseljenih ljudi). To vključuje 

oblikovanje rešitev, odpravo morebitnih ovir za dostop do sodstva ter spodbujanje mednarodnih 

pravosodnih sistemov in procesov odgovornosti (npr. tranzicijska pravičnost), kjer je odgovornost najbolj 

ogrožena. V zvezi s tem bi bilo nujno vzpostaviti stalno strukturo EU za spremljanje in izvajanje 

dejavnosti, ki bi lahko naredila razliko na terenu. 

Glavne dejavnosti mehanizma bi vključevale: 

1) ozaveščanje o nesporočenih primerih in kršitvah človekovih pravic, zlasti kot konkretni nadaljnji ukrep 

v zvezi z nujnimi resolucijami Evropskega parlamenta, opredeljevanje in podpiranje ustreznih organov in 

akterjev na terenu ter usklajevanje ukrepov ob tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi organi in 

mehanizmi EU ter mednarodnimi organi in mehanizmi, da bi vzpostavili platformo za opozarjanje na 

žrtve in okrepitev ukrepov EU v zvezi s tem; 

2) zagovarjanje multidisciplinarnih sistemov odgovornosti (vključno z MKS) in procesov odškodnin v 

težavnih okoljih, preseganje vrzeli med mehanizmi in žrtvami (imenovanimi tudi „preživelimi“) z 

zagotavljanjem pristopa k preiskavam in pregonom mednarodnih zločinov, ki je osredotočen na žrtve, 

preučevanje načinov za podpiranje sprejetja ustrezne zakonodaje (npr. pravosodje, izobraževanje) in 

vzpostavitev potrebnih mrež z uradnimi in neuradnimi predstavniki, da bi zagotovili celovito strategijo in 

omogočili trajnostno prihodnost; 

3) krepitev profila in povečanje prepoznavnosti udejstvovanja EU pri tem vprašanju prek letne prireditve 

na visoki ravni (npr. evropski dnevi boja proti nekaznovanju), ciljno usmerjenih kampanj in objave 

poročil ter vzpostavljanja novih partnerstev in mrež po vsem svetu s potencialnim multiplikacijskim 

učinkom na večstranski, regionalni in lokalni ravni; 

4) prispevanje k izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in uresničevanju njenega cilja glede 
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zasnove boljših mehanizmov odgovornosti, zagotavljanja dostopa do sodstva za vse ter spodbujanja mirnih 

in vključujočih družb. 

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: 

Nekaznovanje je resna grožnja mednarodnemu miru in varnosti, pa tudi velik izziv in eden prednostnih 

ciljev EU. Nujno je, da EU prispeva k prizadevanjem za učinkovit odziv na huda kazniva dejanja in hude 

kršitve človekovih pravic. Zato bi bilo treba okrepiti ukrepe EU za boj proti nekaznovanju in za 

zagotavljanje odgovornosti, in sicer prek novega mehanizma, ki bo zagotovil operativno podporo evropski 

politiki v najtežavnejših okoljih. Ta ukrep je prispevek k cilju trajnostnega razvoja št. 16. 

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

Osnutek dopolnitve 814 
=== S&D//7304 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 21 04 77 03 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 04 77 03 
4.0.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: 

Pilotni projekt — Evropski observatorij za preprečevanje nekaznovanja, odgovornost zanj in boj proti 

njemu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt izhaja iz potrebe, ki se je jasno pokazala za eno osrednjih vprašanj EU zaradi stalnih in 

porajajočih se konfliktov po vsem svetu in izzivov, s katerimi se sooča Mednarodno kazensko sodišče, po 

vzpostavitvi mehanizma za boj proti nekaznovanju ter zagotovitev odgovornosti v okviru mednarodnega 

prava. Temeljiti bi moral na pravici do popravnih ukrepov in odškodnin za žrtve hudih kršitev 

mednarodnega prava človekovih pravic in hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Za 

premostitev vrzeli nekaznovanja bi pilotni projekt obravnaval najobčutljivejša vprašanja v okviru 

mednarodnega prava človekovih pravic (npr. zunajsodni poboji in prisilna izginotja), pa tudi potrebe 

najranljivejših skupin (npr. otrok, mladih, žensk, manjšin in notranje razseljenih ljudi). To vključuje 

oblikovanje rešitev, odpravo morebitnih ovir za dostop do sodstva ter spodbujanje mednarodnih 

pravosodnih sistemov in procesov odgovornosti (npr. tranzicijska pravičnost), kjer je odgovornost najbolj 

ogrožena. V zvezi s tem bi bilo nujno vzpostaviti stalno strukturo EU za spremljanje in izvajanje 

dejavnosti, ki bi lahko naredila razliko na terenu. 

Glavne dejavnosti mehanizma bi vključevale: 

1) ozaveščanje o nesporočenih primerih in kršitvah človekovih pravic, zlasti kot konkretni nadaljnji ukrep 

v zvezi z nujnimi resolucijami Evropskega parlamenta, opredeljevanje in podpiranje ustreznih organov in 
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akterjev na terenu ter usklajevanje ukrepov ob tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi organi in 

mehanizmi EU ter mednarodnimi organi in mehanizmi, da bi vzpostavili platformo za opozarjanje na 

žrtve in okrepitev ukrepov EU v zvezi s tem; 

2) zagovarjanje multidisciplinarnih sistemov odgovornosti (vključno z MKS) in procesov odškodnin v 

težavnih okoljih, preseganje vrzeli med mehanizmi in žrtvami (imenovanimi tudi „preživelimi“) z 

zagotavljanjem pristopa k preiskavam in pregonom mednarodnih zločinov, ki je osredotočen na žrtve, 

preučevanje načinov za podpiranje sprejetja ustrezne zakonodaje (npr. pravosodje, izobraževanje) in 

vzpostavitev potrebnih mrež z uradnimi in neuradnimi predstavniki, da bi zagotovili celovito strategijo in 

omogočili trajnostno prihodnost; 

3) krepitev profila in povečanje prepoznavnosti udejstvovanja EU pri tem vprašanju prek letne prireditve 

na visoki ravni (npr. evropski dnevi boja proti nekaznovanju), ciljno usmerjenih kampanj in objave 

poročil ter vzpostavljanja novih partnerstev in mrež po vsem svetu s potencialnim multiplikacijskim 

učinkom na večstranski, regionalni in lokalni ravni; 

4) prispevanje k izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in uresničevanju njenega cilja glede 

zasnove boljših mehanizmov odgovornosti, zagotavljanja dostopa do sodstva za vse ter spodbujanja mirnih 

in vključujočih družb. 

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: 

Nekaznovanje je resna grožnja mednarodnemu miru in varnosti, pa tudi velik izziv in eden prednostnih 

ciljev EU. Nujno je, da EU prispeva k prizadevanjem za učinkovit odziv na huda kazniva dejanja in hude 

kršitve človekovih pravic. Zato bi bilo treba okrepiti ukrepe EU za boj proti nekaznovanju in za 

zagotavljanje odgovornosti, in sicer prek novega mehanizma, ki bo zagotovil operativno podporo evropski 

politiki v najtežavnejših okoljih. Ta ukrep je prispevek k cilju trajnostnega razvoja št. 16. 

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

Osnutek dopolnitve 695 
=== R-E//7430 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 06 01 — Prizadevanje za večjo jedrsko varnost, zaščito pred sevanjem ter uporabo učinkovitih in 

uspešnih zaščitnih ukrepov za varovanje jedrskih snovi v tretjih državah 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 1 605 710 1 300 000 33 000 000 25 000 000 

Obrazložitev: 

Geopolitični izzivi v svetu morajo spodbuditi Evropsko unijo, da sprejme ukrepe za večjo jedrsko varnost in 

zaščito pred sevanjem. Jedrske nesreče, kot je bila nedavna nesreča v Rusiji to poletje, govorijo same zase. 

Sevanje se ne ustavi na evropskih mejah. Da bi preprečili vsako katastrofo in spodbudili dobro prakso za 

visoko raven jedrske varnosti na svetovni ravni, priporočamo, da se proračun ne zmanjša, ampak, prav 
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nasprotno, poveča. 

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

Osnutek dopolnitve 232 
=== AFET/5323 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 06 01 — Prizadevanje za večjo jedrsko varnost, zaščito pred sevanjem ter uporabo učinkovitih in 

uspešnih zaščitnih ukrepov za varovanje jedrskih snovi v tretjih državah 

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 

21 06 01 
4.0.9 

31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Rezerva         

Skupaj  31 394 290 23 700 000 31 394 290 23 700 000 759 759 6 300 000 32 154 049 30 000 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene financiranju: spodbujanja .......... jedrske varnosti in zaščite na vseh ravneh, zlasti 

s: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– stalno podporo regulativnim organom in organizacijam za tehnično podporo ter s krepitvijo 

regulativnega okvira, zlasti v zvezi z izdajo dovoljenj, da se vzpostavi trden in neodvisen regulativni 

nadzor, 

– podporo varnemu prevozu, obdelavi in odlaganju izrabljenega jedrskega goriva ter radioaktivnih 

odpadkov iz jedrskih elektrarn in drugih (neznanih) virov (uporaba v medicini, pridobivanje urana), 

– razvijanjem in izvajanjem strategij za razgradnjo obstoječih naprav in sanacijo nekdanjih jedrskih 

lokacij, 

– spodbujanjem učinkovitih regulativnih okvirov, postopkov in sistemov, da se zagotovi ustrezna zaščita 

pred ionizirajočim sevanjem iz radioaktivnih snovi, zlasti iz visoko aktivnih radioaktivnih virov, in 

njihovo varno odlaganje, 

– financiranjem stresnih testov na podlagi pravnega reda Evropske unije, 

– vzpostavitvijo potrebnega regulativnega okvira in metodologij za izvajanje jedrskih nadzornih ukrepov, 

vključno s pravilnim vodenjem evidenc in nadzorom cepljivih snovi, tako na ravni države kot na ravni 

upravljavcev, 

– vzpostavitvijo učinkovite ureditve za preprečevanje nesreč z radiološkimi posledicami in blažitev takšnih 

posledic, če nastopijo, ter za načrtovanje, pripravljenost in odziv, civilno zaščito in ukrepe za 

rehabilitacijo v primeru izrednih razmer, 

– ukrepi za spodbujanje mednarodnega sodelovanja (tudi v okviru ustreznih mednarodnih organizacij, 

zlasti MAAE) na zgoraj navedenih področjih, vključno z izvajanjem in spremljanjem mednarodnih 

konvencij in pogodb, izmenjavo informacij ter usposabljanjem in raziskovanjem, 

– krepitvijo pripravljenosti na izredne razmere v primeru jedrske nesreče ter usposabljanjem in 

mentorstvom, da se med drugim poveča zmogljivost regulativnih organov,organov. 

– posebno pozornostjo, ki bi jo bilo treba nameniti stanju jedrskih reaktorjev na mejah EU. 

Obrazložitev: 
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Tveganja, povezana z jedrskimi reaktorji na naših mejah, zahtevajo povečanje financiranja za spodbujanje 

varnosti in zaščite v zvezi s temi reaktorji. 

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

Osnutek dopolnitve 588 
=== I-D//7751 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 21 07 01 — Sodelovanje z Grenlandijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

21 07 01 
4.0.OTH 

33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Rezerva         

Skupaj  33 220 000 33 104 000 33 220 000 33 104 000 -10 000 000 -10 000 000 23 220 000 23 104 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 589 
=== I-D//7752 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 01 04 01 — Odhodki za podporo instrumentu za predpristopno pomoč (IPA) 

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 

22 01 04 01 
4.0.1 

44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  44 139 408 44 139 408 44 139 408 44 139 408 -44 139 408 -44 139 408 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju upravnih stroškov, ki so neposredno povezani z izvajanjem instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA), postopnim opuščanjem predpristopne pomoči in TAIEX, zlasti: 

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

zunanje izvajanje po priložnostnih pogodbah za opravljanje storitev v obojestransko korist Komisije in 

upravičencev, 

– odhodkov za zunanje osebje na sedežu (pogodbeni uslužbenci, napoteni nacionalni strokovnjaki ali 

agencijski delavci), ki so omejeni na 5 146 149 EUR. Ta ocena temelji na predvidenih letnih stroških za 

posameznika na leto, od česar je 95 % namenjenih osebnim prejemkom zadevnega osebja, 5 % pa 

dodatnim stroškom usposabljanja, sestankom, službenim potovanjem, informacijski tehnologiji in 

telekomunikacijam, povezanim z zunanjim osebjem, ki se financira iz teh odobritev, 

– odhodkov za zunanje osebje v delegacijah Unije (pogodbeni uslužbenci, lokalni uslužbenci ali napoteni 

nacionalni strokovnjaki) z namenom prenesenega upravljanja programov v delegacijah Unije v tretjih 

državah ali za internalizacijo nalog odpravljenih uradov tehnične pomoči, kot tudi za sodelavce v 

prehodnih skupinah Komisije, ki ostajajo v novih državah članicah v obdobju postopnega 
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ukinjanja (pogodbeni uslužbenci, agencijski delavci) in opravljajo naloge, neposredno povezane z 

zaključkom pristopnih programov. V obeh primerih pa ti odhodki zajemajo tudi dodatne logistične in 

infrastrukturne stroške, kot so stroški usposabljanja, sestankov, službenih potovanj ter stroški najema, ki 

izhajajo neposredno iz prisotnosti zunanjega osebja, plačanega iz odobritev, vnesenih v to postavko, v 

delegaciji Unije, 

– odhodkov za študije, sestanke strokovnjakov, informacijske sisteme, osveščanje, usposabljanje, pripravo 

in izmenjavo pridobljenih izkušenj in dobrih praks, objavljanje ter vseh drugih odhodkov za upravno ali 

tehnično pomoč, ki je neposredno povezana z doseganjem cilja programa, 

– raziskovalnih dejavnosti v zvezi z zadevnimi vprašanji ter razširjanju pridobljenih rezultatov,  

– odhodkov za dejavnosti obveščanja in komuniciranja, vključno z oblikovanjem komunikacijskih strategij 

in institucionalnim komuniciranjem o političnih prednostnih nalogah Unije. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov predstavljajo namenske prejemke v skladu s (a)(ii) in 

(e)e (b) člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo 

določene ne glede na člen 235(5) finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s 

povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s členi 5 7 0, 5 7 3 in 5 9 0 ter postavko 6 6 0 0 izkaza prihodkov, 

lahko omogočijo dodatne odobritve v skladu s to postavko, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Te odobritve krijejo odhodke za upravno poslovodenje iz poglavja 22 02. 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 590 
=== I-D//7753 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 01 01 — Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom 

Unije 

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 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 -189 267 000 -212 302 068 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) bodo te odobritve namenjene za naslednje posebne 

cilje na Zahodnem Balkanu:  

– podpora za politične reforme,  

– krepitev sposobnosti držav upravičenk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 231/2014 na vseh ravneh za 

izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Unije, na področju političnih reform, in sicer s podporo 

postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije ter njegovim sprejetjem, izvajanjem in izvrševanjem. 
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Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točkama (a)(ii) in (e) 

člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene 

ne glede na člen 235(5) finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s 

povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s postavkama 5 2 2 0 in 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko 

omogočijo dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta 

za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11), zlasti točki (a) in (c) člena 2(1) Uredbe. 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 242 
=== AFET/5384 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 01 01 — Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom 

Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 02 01 01 
4.0.1 

189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Rezerva         

Skupaj  189 267 000 212 302 068 189 267 000 212 302 068 18 926 700 21 230 207 208 193 700 233 532 275 

Obrazložitev: 

Financiranje za države Zahodnega Balkana bi bilo treba povečati, da bi se podprle politične reforme ter 

gospodarski, družbeni in teritorialni napredek. Bistveno je ponovno potrditi evropsko perspektivo 

Zahodnega Balkana ter začeti pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo. Pristopni proces nudi edinstveno 

priložnost za spodbujanje in deljenje naših osrednjih vrednot in interesov. 

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

Osnutek dopolnitve 591 
=== I-D//7754 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 03 01 — Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom 

Unije 

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 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -134 000 000 -58 772 300 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) bodo te odobritve namenjene za naslednje posebne 

cilje v Turčiji:  

– podpora za politične reforme,  

– krepitev sposobnosti držav upravičenk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 231/2014 na vseh ravneh za 

izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Unije, na področju političnih reform, in sicer s podporo 

postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije ter njegovim sprejetjem, izvajanjem in izvrševanjem. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene projekte ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in jih v njenem imenu upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. 

Ti prispevki v skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točkama (a)(ii) in (e) 

člena 21(2) finančne uredbe. Odobritve, vnesene v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določene 

ne glede na člen 235(5) finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s 

povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % prispevkov za zadevni program za vsako poglavje. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s postavkama 5 2 2 0 in 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko 

omogočijo dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta 

za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11), zlasti točki (a) in (c) člena 2(1) Uredbe. 

Obrazložitev: 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) se ne bi smel uporabljati za pomoč Turčiji, državi, ki ne 

spoštuje vrste osnovnih načel svobode in demokracije; 

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

Osnutek dopolnitve 758 
=== S&D//7241 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 03 01 — Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom 

Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Rezerva         

Skupaj  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 26 000 000  160 000 000 58 772 300 

Obrazložitev: 

Glede na to, da turška vlada zanemarja področje temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, je 
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izjemno pomembno preusmeriti sredstva, okrepiti sodelovanje z akterji civilne družbe v tej državi ter 

podpreti napredek na tem področju. Skupina S&D je sklenila obnoviti proračun, ki ga je predlagala 

Komisija. To ustreza 16-odstotnemu zmanjšanju sredstev za podporo političnim reformam in povezani 

postopni uskladitvi s pravnim redom Unije ter 93-odstotnemu zmanjšanju sredstev za gospodarski, družbeni 

in teritorialni razvoj. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 933 
=== EPP//7117 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 03 01 — Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom 

Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 02 03 01 
4.0.1 

160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Rezerva         

Skupaj  160 000 000 58 772 300 134 000 000 58 772 300 -10 000 000 -5 000 000 124 000 000 53 772 300 

Obrazložitev: 

Zaradi nadaljnjega poslabševanja političnih razmer, zastoja reform in nenehnega kršenja pravne države v 

Turčiji je treba sredstva v tej vrstici še zmanjšati. 

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

Osnutek dopolnitve 592 
=== I-D//7755 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 03 02 — Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani 

postopni uskladitvi s pravnim redom Unije 

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 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 -60 000 000 -463 786 099 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) bodo te odobritve namenjene za naslednje posebne 

cilje v Turčiji: 

– zagotavljanje podpore za gospodarski, družbeni in teritorialni razvoj, da bi se dosegla pametna, 

trajnostna in vključujoča rast, 

– krepitev sposobnosti držav upravičenk iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 231/2014 na vseh ravneh za 

izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva Unije, na področju gospodarskega, socialnega in 

teritorialnega razvoja, in sicer s podporo postopnemu usklajevanju s pravnim redom Unije 
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ter njegovim sprejetjem, izvajanjem in izvrševanjem, vključno s pripravo na upravljanje strukturnih 

skladov Unije, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Vsi prihodki iz dodatnih finančnih prispevkov držav članic in prispevkov tretjih držav ali organov, ki niso 

tisti, ki so ustanovljeni na podlagi PDEU ali Pogodbe Euratom, za določene ukrepe ali programe zunanje 

pomoči, ki jih financira Unija in upravlja Komisija, lahko omogočijo dodatne odobritve. Ti prispevki v 

skladu s členom 6 3 3 izkaza prihodkov so namenski prejemki v skladu s točko (a)(ii) in točko (e) člena 

21(2) finančne uredbe. Ustrezni znesek odobritev plačil za leto 2020 je ocenjen na 134 000 000 EUR. 

Zneski, vneseni v vrstico za odhodke za upravno podporo, bodo določeni brez poseganja v člen 235(5) 

finančne uredbe s sporazumom o prispevkih za vsak operativni program s povprečjem, ki ne bo preseglo 4 % 

prispevkov za zadevni program za vsako poglavje.  

Vsa sredstva, ki se uporabljajo v okviru podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim, morajo neposredno 

koristiti beguncem in/ali dejavnostim organizacij civilne družbe, ki delujejo na tem področju. 

Drugi namenski prejemki, prejeti v skladu s postavkama 5 2 2 0 in 6 6 0 0 izkaza prihodkov, lahko 

omogočijo dodatne odobritve iz te postavke, in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta 

za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11), zlasti točki (b) in (c) člena 2(1) Uredbe. 

Obrazložitev: 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) se ne bi smel uporabljati za pomoč Turčiji, državi, ki ne 

spoštuje osnovnih načel svobode in demokracije. 

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

Osnutek dopolnitve 759 
=== S&D//7242 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 02 03 02 — Podpora gospodarskemu, družbenemu in teritorialnemu razvoju in povezani 

postopni uskladitvi s pravnim redom Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 02 03 02 
4.0.1 

65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Rezerva         

Skupaj  65 000 000 463 786 099 60 000 000 463 786 099 5 000 000  65 000 000 463 786 099 

Obrazložitev: 

Glede na to, da turška vlada zanemarja področje temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, je 

izjemno pomembno preusmeriti sredstva, okrepiti sodelovanje z akterji civilne družbe v tej državi ter 

podpreti napredek na tem področju. Skupina S&D je sklenila obnoviti proračun, ki ga je predlagala 

Komisija. To ustreza 16-odstotnemu zmanjšanju sredstev za podporo političnim reformam in povezani 

postopni uskladitvi s pravnim redom Unije ter 93-odstotnemu zmanjšanju sredstev za gospodarski, družbeni 

in teritorialni razvoj. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 752 
=== S&D//7235 === 
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vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 01 — Sredozemske države – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Rezerva         

Skupaj  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 26 146 532 13 073 266 156 879 192 112 258 071 

Obrazložitev: 

Zaradi katastrofalnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, kot sta konflikta v Siriji in Libiji, se države južne 

soseščine soočajo z izjemnimi pritiski, ki so posledica migracijskih tokov, in razmahom ekstremizma. EU bi 

morala povečati finančno pomoč, da bi prispevala k stabilnosti te regije. 

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

Osnutek dopolnitve 243 
=== AFET/5385 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 01 — Sredozemske države – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Rezerva         

Skupaj  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 13 073 266 9 918 481 143 805 926 109 103 286 

Obrazložitev: 

Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost so absolutne prednostne naloge EU. Države južnega 

sosedstva se soočajo s pritiskom zaradi nemirov v regiji, vključno s konfliktoma v Siriji in Libiji, porastom 

ekstremizma ter s tem povezanim gibanjem migrantov in beguncev. EU mora okrepiti prizadevanja v 

podporo odpornosti teh držav in narodov ter se pri tem osredotočiti na krepitev civilne družbe in vlaganje v 

demokratični in trajnostni razvoj, pravno državo in dobro upravljanje, tudi na področju migracij, v skladu s 

temeljnimi vrednotami EU. 

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

Osnutek dopolnitve 950 
=== EPP//7137 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 01 — Sredozemske države – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 01 
4.0.2 

130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  130 732 660 99 184 805 130 732 660 99 184 805 3 190 648 1 595 324 133 923 308 100 780 129 

Obrazložitev: 

EU mora podpreti odpornost sredozemskih držav s posebnim poudarkom na demokratičnem in trajnostnem 

razvoju, pravni državi in dobrem upravljanju, tudi na področju migracij. 

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

Osnutek dopolnitve 753 
=== S&D//7236 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 02 — Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Rezerva         

Skupaj  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 130 845 413 65 422 707 785 072 478 535 764 500 

Obrazložitev: 

Zaradi katastrofalnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, kot sta konflikta v Siriji in Libiji, se države južne 

soseščine soočajo z izjemnimi pritiski zaradi migracijskih tokov in razmahom ekstremizma. EU bi morala 

povečati finančno pomoč, da bi prispevala k stabilnosti te regije. 

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

Osnutek dopolnitve 244 
=== AFET/5386 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 02 — Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Rezerva         

Skupaj  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 65 422 707 47 034 179 719 649 772 517 375 972 

Obrazložitev: 

Zneski, predlagani v tej proračunski vrstici, ne zadoščajo za številne in raznolike izzive, povezane z 

zmanjševanjem revščine in trajnostnim razvojem v Sredozemlju. Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj sta 

med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami za južno sosedstvo in sredstvo za rešitev številnih težav, 

povezanih z njima. Osrednjega pomena pri zagotavljanju podpore programu reform tunizijske vlade bo 

predvsem izboljšanje trajnosti sistema socialne varnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 935 
=== EPP//7121 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 02 — Sredozemske države – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 02 
4.0.2 

654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Rezerva         

Skupaj  654 227 065 470 341 793 654 227 065 470 341 793 13 933 920 6 966 960 668 160 985 477 308 753 

Obrazložitev: 

Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj sta med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami za južno 

sosedstvo in sredstvo za rešitev številnih težav, povezanih z njima. Pri zagotavljanju podpore programu 

reform tunizijske vlade bo osrednjega pomena predvsem bolj trajnosten sistem socialne varnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 754 
=== S&D//7237 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 03 — Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje 

sporov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Rezerva         

Skupaj  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 95 244 023 45 122 012 481 464 138 234 085 030 

Obrazložitev: 

Zaradi katastrofalnih dogodkov na Bližnjem vzhodu, kot sta konflikta v Siriji in Libiji, se države južne 

soseščine soočajo z izjemnimi pritiski, ki so posledica migracijskih tokov, in razmahom ekstremizma. EU bi 

morala povečati finančno pomoč, da bi prispevala k stabilnosti te regije. 

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

Osnutek dopolnitve 245 
=== AFET/5387 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 03 — Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje 

sporov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Rezerva         

Skupaj  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 63 146 414 24 396 302 449 366 529 213 359 320 

Obrazložitev: 
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Spodbujanje zaupanja in graditev miru v regiji ter skrb za begunce, zlasti otroke, so izjemno pomembni. 

Države južnega sosedstva se soočajo s precejšnjim pritiskom zaradi nemirov v regiji, vključno s konfliktoma 

v Siriji in Libiji, porastom ekstremizma ter s tem povezanim gibanjem migrantov in beguncev. EU mora 

povečati podporo za varnost in stabilnost teh držav, tudi s povečanjem pomoči za krepitev zaupanja ter 

preprečevanje in reševanje konfliktov. 

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

Osnutek dopolnitve 936 
=== EPP//7122 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 03 — Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje 

sporov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 03 
4.0.2 

401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Rezerva         

Skupaj  401 220 115 193 963 018 386 220 115 188 963 018 35 061 005 17 530 503 421 281 120 206 493 521 

Obrazložitev: 

Države južnega sosedstva se soočajo s precejšnjim pritiskom zaradi nemirov v regiji, vključno s konfliktoma 

v Siriji in Libiji, porastom ekstremizma ter s tem povezanim gibanjem migrantov in beguncev. EU mora 

povečati podporo za varnost in stabilnost teh držav, tudi s povečanjem pomoči za krepitev zaupanja ter 

preprečevanje in reševanje konfliktov. 

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

Osnutek dopolnitve 1075 
=== GUE//8239 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 04 — Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih 

narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Rezerva         

Skupaj  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 99 401 250 117 559 260 420 000 000 420 000 000 

Obrazložitev: 

Obveznosti in plačila je treba občutno povečati, da ne bo izgubljenih več desetletij človekovega razvoja. 

UNWRA igra ključno vlogo pri podpori beguncem in stabilnosti regije ter si prizadeva za večjo učinkovitost 

ob ohranjanju kakovosti svojih storitev in spoštovanju pravic beguncev. 

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

Osnutek dopolnitve 516 
=== VERT/7661 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 04 — Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih 

narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Rezerva         

Skupaj  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 60 000 000 40 000 000 380 598 750 342 440 740 

Obrazložitev: 

Razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti v Palestini, so zelo slabe in mirovni proces je zastal, zato bi morala EU 

odigrati večjo vlogo. Podporo EU za to proračunsko vrstico bi bilo treba povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 246 
=== AFET/5388 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 04 — Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih 

narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Rezerva         

Skupaj  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 48 089 813 45 366 111 368 688 563 347 806 851 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Ti ukrepi so namenjeni predvsem: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– utrjevanju države in spodbujanju institucionalnega razvoja, 

– spodbujanju družbenega in gospodarskega razvoja, 

– blažitvi učinkov poslabšanja gospodarskih, fiskalnih in humanitarnih razmer na palestinsko prebivalstvo 

z zagotavljanjem bistvenih storitev in druge podpore, 

– prispevanju k prizadevanjem za obnovo v Gazi, 

– prispevanju k financiranju delovanja Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih 

beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA),(UNRWA) ter zlasti njenim programomnjenih programov na 

področjihpodročju zdravstva, izobraževanja in socialnih storitev, kar prispeva k človeškemu razvoju 

milijonov beguncev, uresničitvi zaveze ciljev trajnostnega razvoja, da nihče ne bo prikrajšan, 

stabilnosti in razvoju Bližnjega vzhoda, pa tudi trdnemu večstranskemu sistemu v skladu z globalno 

strategijo EU, 

– financiranju pripravljalnih dejavnosti v okviru mirovnega procesa, ki zadevajo sodelovanje med 

Izraelom in sosednjimi državami, predvsem v zvezi z institucijami, gospodarskimi zadevami, vodo, 
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okoljem in energijo, 

– financiranju dejavnosti, namenjenih oblikovanju javnega mnenja, naklonjenega mirovnemu procesu, 

– financiranju obveščanja, tudi v arabščini in hebrejščini, ter širjenju informacij o izraelsko-palestinskem 

sodelovanju, 

– spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spodbujanju spoštovanja pravic 

manjšin, boju proti antisemitizmu ter spodbujanju enakosti med spoloma in nediskriminacije, 

– krepitvi razvoja civilne družbe, da se med drugim spodbudi socialna vključenost. 

Obrazložitev: 

Agencija UNRWA potrebuje podporo EU, saj se sooča z rastočim številom beguncev, ki so za osnovne 

storitve odvisni zgolj od nje,in ker je agencija v nezavidljivem finančnem položaju zaradi zmanjšanja 

prispevka ZDA. EU bi morala zagotoviti večje predvidljivo financiranje za agencijo UNRWA v letu 2020, 

da bi zagotovila neprekinjene osnovne storitve za milijone Palestinskih beguncev in tako prispevala k 

stabilnosti v regiji. Agencija UNRWA si je hvalevredno prizadevala za reformo, obvladovanje stroškov in 

razširitev svoje mreže donatorjev, ki bi jo bilo treba še okrepiti. 

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

Osnutek dopolnitve 765 
=== S&D//7248 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 04 — Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih 

narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) 

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 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Rezerva         

Skupaj  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 40 000 000 40 000 000 360 598 750 342 440 740 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Za podporo organizacijam civilne družbe je treba rezervirati ustrezna sredstva. 

Dodati naslednje besedilo: 

Povečanje sredstev, ki ga zahteva Parlament v proračunskem postopku za leto 2020, je namenjeno 

izključno UNRWA, da bi deloma nadomestili finančno vrzel, nastalo zaradi odločitve Trumpove 

administracije, da umakne letni prispevek ZDA tej agenciji.  

Obrazložitev: 

EU bi morala zagotoviti večje predvidljivo financiranje za agencijo UNRWA v letu 2020, da bi ohranila 

neprekinjene osnovne storitve za milijone palestinskih beguncev v skladu z globalno strategijo EU in 

prednostnimi nalogami na Bližnjem vzhodu, tj. okrepiti multilateralizem na podlagi pravil, ohranila okvire 

rešitve z dvema državama, prispevala k regionalni stabilnosti, podpirala cilje trajnostnega razvoja, 

obvladovala migracijske tokove in se borila proti radikalizaciji. Agencija UNRWA si je hvalevredno 

prizadevala za reformo, obvladovanje stroškov in razširitev svoje mreže donatorjev. Ohranitev kolektivne 

mobilizacije v podporo agenciji UNRWA je ključno po zmanjšanjih, ki so jih opravile ZDA. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 937 
=== EPP//7123 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 01 04 — Podpora mirovnemu procesu ter finančna pomoč Palestini in Agenciji Združenih 

narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 01 04 
4.0.2 

320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 -32 000 000 -16 000 000 288 598 750 286 440 740 

Rezerva     100 000 000  100 000 000  

Skupaj  320 598 750 302 440 740 320 598 750 302 440 740 68 000 000 -16 000 000 388 598 750 286 440 740 

Obrazložitev: 

Glede na nedavno poročilo OZN o domnevni hudi korupciji v UNRWA, spolnem nadlegovanju, nepotizmu, 

ustrahovanju, maščevanju žvižgačem in pogostem potovanju v poslovnem razredu, je treba financiranje te 

organizacije zmanjšati. Zaradi škandalov, v katere je vpleteno vodstvo, se zahteva, da se v tej vrstici 

100.000.000 EUR prenese v rezervo. Ta bo sproščena, če bodo obtožbe o goljufijah in kršitvah v celoti 

ovržene in če bodo uvedeni učinkoviti kontrolni in revizijski mehanizmi, da se preprečijo nove kršitve.  

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

Osnutek dopolnitve 593 
=== I-D//7756 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 01 — Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Rezerva         

Skupaj  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 -151 379 012 -32 497 911 100 000 000 110 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 247 
=== AFET/5389 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 01 — Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 14 249 791 276 516 913 156 747 702 

Obrazložitev: 

EU mora okrepiti prizadevanja za okrepitev človekovih pravic, dobrega upravljanja in mobilnosti v državah 

vzhodnega partnerstva. 

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

Osnutek dopolnitve 938 
=== EPP//7124 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 01 — Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice, dobro upravljanje in mobilnost 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 01 
4.0.2 

251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Rezerva         

Skupaj  251 379 012 142 497 911 251 379 012 142 497 911 25 137 901 12 568 951 276 516 913 155 066 862 

Obrazložitev: 

EU mora okrepiti prizadevanja za okrepitev človekovih pravic, dobrega upravljanja in mobilnosti v državah 

vzhodnega partnerstva. 

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

Osnutek dopolnitve 594 
=== I-D//7757 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 02 — Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Rezerva         

Skupaj  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 -200 828 623 -128 456 920 185 000 000 140 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 248 
=== AFET/5390 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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



 

 131 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 02 — Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

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 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Rezerva         

Skupaj  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 26 845 692 424 411 485 295 302 612 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Za podporo organizacijam civilne družbe je treba rezervirati ustrezna sredstva. 

Dodati naslednje besedilo: 

Poseben poudarek je treba nameniti zagotovitvi, da bodo vse regije in province v celoti imele korist od 

financiranja. 

Obrazložitev: 

EU mora povečati prizadevanja za zmanjšanje revščine in krepitev trajnostnega gospodarskega in socialnega 

razvoja v državah vzhodnega partnerstva. Zagotoviti bi morala tudi enakomerno porazdelitev sredstev med 

vse upravičene regije. 

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

Osnutek dopolnitve 939 
=== EPP//7125 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 02 — Vzhodno partnerstvo – Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 02 
4.0.2 

385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Rezerva         

Skupaj  385 828 623 268 456 920 385 828 623 268 456 920 38 582 862 19 291 431 424 411 485 287 748 351 

Obrazložitev: 

EU mora povečati prizadevanja za zmanjšanje revščine in krepitev trajnostnega gospodarskega in socialnega 

razvoja v državah vzhodnega partnerstva. Zagotoviti bi morala tudi enakomerno porazdelitev sredstev med 

vse upravičene regije. 

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

Osnutek dopolnitve 940 
=== EPP//7126 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

Postavka 22 04 02 03 — Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje 

konfliktov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Rezerva         

Skupaj  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 444 804 13 598 273 2 933 587 

Obrazložitev: 

Glede na vse slabše varnostne razmere na mejah EU je pomembno še naprej poglabljati zaupanje z 

vzhodnimi partnerji. Treba je zagotoviti dovolj sredstev za stabilnost in gradnjo demokracije v tej regiji, 

zlasti v zvezi z Ukrajino in trdovratnim konfliktom na vzhodu te države. Preprečevanje konfliktov, 

spodbujanje reform in podpora organizacijam civilne družbe imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju miru, 

demokracije in načel pravne države. 

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

Osnutek dopolnitve 249 
=== AFET/5391 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 22 04 02 03 — Vzhodno partnerstvo – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje 

konfliktov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

22 04 02 03 
4.0.2 

12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Rezerva         

Skupaj  12 708 666 2 488 783 12 708 666 2 488 783 889 607 174 215 13 598 273 2 662 998 

Obrazložitev: 

Glede na vedno slabše varnostno okolje na mejah EU je pomembno nadaljevati z izgradnjo zaupanja z 

vzhodnimi partnerji. Treba je zagotoviti dovolj sredstev za stabilnost in gradnjo demokracije v tej regiji, 

zlasti v zvezi z Ukrajino in trdovratnim konfliktom na vzhodu te države. Preprečevanje konfliktov, 

spodbujanje reform in podpora organizacijam civilne družbe imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju miru, 

demokracije in načel pravne države. 

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

Osnutek dopolnitve 517 
=== VERT/7662 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 23 02 01 — Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 02 01 4.0.7 1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 600 036 556 396 690 000 1 592 271 335 1 540 690 000 

Obrazložitev: 

V predlogu proračuna za leto 2020 so bila odobrena sredstva za humanitarno pomoč za 35 % manjša kot v 

letu 2019, nato pa je Svet preostali proračun zmanjšal še za 5 %. Razmere v svetu se niso toliko izboljšale, 

da bi bilo tako korenito zmanjšanje proračuna za humanitarno pomoč upravičeno. Ohraniti bi bilo treba 

znesek iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 238 
=== AFET/5372 === 

vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 23 02 01 — Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Rezerva         

Skupaj  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 258 446 956 104 223 478 1 250 681 735 1 248 223 478 

Obrazložitev: 

Zagotoviti zadostna sredstva za podporo hitri, učinkoviti in na potrebah temelječi dostavi humanitarne 

pomoči in pomoči v hrani.  

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

Osnutek dopolnitve 403 
=== DEVE/5732 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

DEVE/5732 = Sporazumna dopolnitev 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 23 02 01 — Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Obrazložitev: 

DEVE/5709 

Na svetovne humanitarne potrebe se je treba odzvati z znatnim povečanjem sredstev, da bi bili pripravljeni 

na nove nesreče in katastrofe. 

DEVE/5722 

Za to proračunsko vrstico je treba dodeliti zadostna sredstva, da bomo pripravljeni na nove izredne razmere 
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in da se preprečijo zamude pri plačilih. Ni verjetno, da bi se število kriz zmanjšalo, poleg tega pa trajajo vse 

dlje. EU mora ostati vodilna akterka na področju humanitarne pomoči, tako da zagotavlja zadostna sredstva 

za to pomoč, hkrati pa zagotavlja tudi sredstva za razvojno sodelovanje za trdne, odporne in vključujoče 

družbe. Razvoj in humanitarna pomoč sta zelo povezana, tudi kar zadeva cilje trajnostnega razvoja. 

Sporazumna dopolnitev med DEVE/5709, DEVE/5722 

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

Osnutek dopolnitve 757 
=== S&D//7240 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 23 02 01 — Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 02 01 
4.0.7 

1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 042 234 779 1 144 000 000 992 234 779 1 144 000 000 150 000 000 100 000 000 1 142 234 779 1 244 000 000 

Obrazložitev: 

Sredstva za humanitarno pomoč po svetu je treba stalno povečevati, da bomo pripravljeni na prihodnje krize. 

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

Osnutek dopolnitve 761 
=== S&D//7244 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 23 02 02 — Preprečevanje nesreč, zmanjševanje tveganja nesreč in pripravljenost nanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 02 02 
4.0.7 

50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Rezerva         

Skupaj  50 000 000 53 700 000 50 000 000 53 700 000 50 000 000 45 000 000 100 000 000 98 700 000 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 762 
=== S&D//7245 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 23 03 01 02 — Preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v tretjih državah 

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 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Rezerva         

Skupaj  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250 602 900 301 450 6 631 900 5 507 700 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 388 
=== DEVE/5707 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 23 03 01 02 — Preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v tretjih državah 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 03 01 02 
4.0.12 

6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Rezerva         

Skupaj  6 029 000 5 206 250 6 029 000 5 206 250  822 750 6 029 000 6 029 000 

Obrazložitev: 

Sredstva za plačila v poglavju za humanitarno pomoč ohraniti vsaj na enaki ravni kot sredstva za prevzem 

obveznosti. 

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

Osnutek dopolnitve 386 
=== DEVE/5705 === 

vlagatelj: Odbor za razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 23 03 02 02 — Hitro in učinkovito posredovanje v izrednih razmerah v primeru velikih nesreč v 

tretjih državah 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

23 03 02 02 
4.0.12 

12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Rezerva         

Skupaj  12 700 000 10 500 000 12 700 000 10 500 000  2 200 000 12 700 000 12 700 000 

Obrazložitev: 

Sredstva za plačila v poglavju za humanitarno pomoč ohraniti vsaj na enaki ravni kot sredstva za prevzem 

obveznosti. 

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

Osnutek dopolnitve 605 
=== I-D//7768 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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



 

 136 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 15 01 — Pokojnine, invalidnine in odpravnine 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 15 01 
5.1.1 

1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Rezerva         

Skupaj  1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 1 973 245 000 -129 996 000 -129 996 000 1 843 249 000 1 843 249 000 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 606 
=== I-D//7769 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 15 02 — Zavarovanje za primer bolezni 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 15 02 
5.1.1 

65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Rezerva         

Skupaj  65 348 000 65 348 000 65 348 000 65 348 000 -4 482 000 -4 482 000 60 866 000 60 866 000 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 607 
=== I-D//7770 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 15 03 — Korekcijski količniki ter prilagoditve pokojnin in nadomestil 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 15 03 
5.1.1 

77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Rezerva         

Skupaj  77 380 000 77 380 000 77 380 000 77 380 000 -7 380 000 -7 380 000 70 000 000 70 000 000 

Obrazložitev: 

Sistem pokojnin in nadomestil Evropske unije je popolnoma nepravičen. Evropske institucije državljanom 

nalagajo stroge varčevalne ukrepe in jih pozivajo k velikemu odrekanju, pri tem pa davkoplačevalski denar 

uporabljajo za nepravičen sistem s privilegiji in koristmi izključno za uradnike EU. Zato pozivamo k 

zmanjšanju te proračunske vrstice in popolni reviziji tega sistema. 

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

Osnutek dopolnitve 608 
=== I-D//7771 === 



 

 137 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 16 01 — Pokojnine nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 16 01 
5.1.1 

6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Rezerva         

Skupaj  6 843 000 6 843 000 6 843 000 6 843 000 -2 617 000 -2 617 000 4 226 000 4 226 000 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 609 
=== I-D//7772 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 16 04 — Pokojnine nekdanjih članov Sodišča Evropske unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 16 04 
5.1.1 

10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Rezerva         

Skupaj  10 289 000 10 289 000 10 289 000 10 289 000 -254 000 -254 000 10 035 000 10 035 000 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 537 
=== I-D//7700 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 01 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „gospodarske in finančne zadeve“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

01 01 01 
5.2.3X 

72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Rezerva         

Skupaj  72 126 934 72 126 934 71 901 128 71 901 128 -1 695 574 -1 695 574 70 205 554 70 205 554 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 546 
=== I-D//7709 === 
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vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 05 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „kmetijstvo in razvoj podeželja“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 01 01 
5.2.3X 

102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Rezerva         

Skupaj  102 417 765 102 417 765 102 191 959 102 191 959 -2 205 855 -2 205 855 99 986 104 99 986 104 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 550 
=== I-D//7713 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 06 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „mobilnost in promet“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 01 01 
5.2.3X 

38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Rezerva         

Skupaj  38 732 537 38 732 537 38 506 731 38 506 731 -832 541 -832 541 37 674 190 37 674 190 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 551 
=== I-D//7714 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „komunikacijska omrežja, 

vsebine in tehnologija“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 01 01 
5.2.3X 

45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Rezerva         

Skupaj  45 932 816 45 932 816 45 707 010 45 707 010 -1 215 585 -1 215 585 44 491 425 44 491 425 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 552 
=== I-D//7715 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 11 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „pomorske zadeve in ribištvo“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 01 01 
5.2.3X 

31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Rezerva         

Skupaj  31 780 543 31 780 543 31 554 737 31 554 737 -219 379 -219 379 31 335 358 31 335 358 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 553 
=== I-D//7716 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 12 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „finančna stabilnost, finančne 

storitve in unija kapitalskih trgov“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

12 01 01 
5.2.3X 

38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Rezerva         

Skupaj  38 484 250 38 484 250 38 258 444 38 258 444 -703 854 -703 854 37 554 590 37 554 590 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 558 
=== I-D//7721 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „regionalna in mestna politika“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 01 01 
5.2.3X 

66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Rezerva         

Skupaj  66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 -1 840 895 -1 840 895 64 225 525 64 225 525 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 562 
=== I-D//7725 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „izobraževanje in kultura“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 01 01 
5.2.3X 

49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Rezerva         

Skupaj  49 284 670 49 284 670 49 058 864 49 058 864 -620 620 -620 620 48 438 244 48 438 244 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 565 
=== I-D//7728 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 16 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „komuniciranje“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 01 01 
5.2.3X 

73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Rezerva         

Skupaj  73 740 791 73 740 791 73 514 985 73 514 985 -2 950 628 -2 950 628 70 564 357 70 564 357 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 566 
=== I-D//7729 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 01 02 01 — Zunanji sodelavci – Sedež 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 01 02 01 
5.2.3X 

6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Rezerva         

Skupaj  6 610 620 6 610 620 6 526 245 6 526 245 -168 069 -168 069 6 358 176 6 358 176 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 567 
=== I-D//7730 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 01 02 03 — Zunanji sodelavci – Predstavništva Komisije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 01 02 03 
5.2.3X 

17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Rezerva         

Skupaj  17 891 000 17 891 000 17 891 000 17 891 000 -5 000 000 -5 000 000 12 891 000 12 891 000 

Obrazložitev: 

Nadaljnje zmanjšanje sredstev v tej proračunski vrstici se zdi upravičeno. 

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

Osnutek dopolnitve 568 
=== I-D//7731 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 01 03 03 — Odhodki za zgradbe in z njimi povezani odhodki – Predstavništva Komisije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 01 03 03 
5.2.3X 

24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Rezerva         

Skupaj  24 701 000 24 701 000 24 701 000 24 701 000 -10 000 000 -10 000 000 14 701 000 14 701 000 

Obrazložitev: 

Nepremičninska politika EU je neučinkovita in nepregledna, rezultat tega pa je hudo tratenje 

davkoplačevalskega denarja. V skupini zato pozivamo k popolni reviziji te politike in zmanjšanju sredstev v 

tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 571 
=== I-D//7734 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 01 05 — Evropski javni prostori 

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 

16 03 01 05 
5.2.3X 

1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  1 246 000 1 246 000 1 246 000 1 246 000 -1 246 000 -1 246 000 p.m. p.m. 
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Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene financiranju splošnega obveščanja državljanov in kritju zlasti stroškov odpiranja 

in upravljanja „evropskih javnih prostorov“. Komisija skrbi za logistične vidike evropskih javnih prostorov 

za obe instituciji (Evropski parlament in Komisijo), vključno s stroški delovanja in organizacijo pogodbenih 

storitev. Evropske javne prostore morata instituciji upravljati skupaj na podlagi letnega ocenjevalnega 

poročila o upravljanju in delovanju evropskih javnih prostorov ter delovnega programa za naslednje leto. Ta 

dva dokumenta, ki sta ju instituciji pripravili skupaj in sta temeljna za dodelitev sredstev v naslednjem letu, 

je treba pravočasno predstaviti Evropskemu parlamentu, da ju bo mogoče upoštevati v proračunskem 

postopku. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Naloge, ki izhajajo iz pristojnosti Komisije na institucionalni ravni, kot določa Uredba (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 575 
=== I-D//7738 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „zdravje in varnost hrane“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 01 01 
5.2.3X 

76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Rezerva         

Skupaj  76 720 216 76 720 216 76 494 410 76 494 410 -1 744 032 -1 744 032 74 750 378 74 750 378 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 582 
=== I-D//7745 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 21 01 01 02 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence – Delegacije Unije 

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 

21 01 01 02 
5.2.3X 

94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Rezerva         

Skupaj  94 718 259 94 718 259 94 718 259 94 718 259 -11 479 763 -11 479 763 83 238 496 83 238 496 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 595 
=== I-D//7758 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 25 01 01 03 — Plače, dodatki in plačila članov institucije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

25 01 01 03 
5.2.3X 

10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Rezerva         

Skupaj  10 946 000 10 946 000 10 946 000 10 946 000 -1 641 900 -1 641 900 9 304 100 9 304 100 

Obrazložitev: 

Evropske institucije državljanom nalagajo stroge varčevalne ukrepe in jih pozivajo k velikemu odrekanju, 

pri tem pa davkoplačevalski denar uporabljajo za nepravičen sistem s privilegiji in koristmi izključno za 

uradnike EU. Zato pozivamo k zmanjšanju te proračunske vrstice in popolni reviziji tega sistema 

privilegijev. 

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

Osnutek dopolnitve 596 
=== I-D//7759 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 25 01 02 03 — Posebni svetovalci 

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 

25 01 02 03 
5.2.3X 

980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  980 000 980 000 980 000 980 000 -980 000 -980 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju izplačil prejemkov posebnih svetovalcev, stroškov njihovih službenih 

potovanj ter prispevkov institucije za nezgodno zavarovanje. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. 
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Obrazložitev: 

Izbris te proračunske vrstice bo preprečil nadaljnje zapravljanje davkoplačevalskega denarja. 

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

Osnutek dopolnitve 597 
=== I-D//7760 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 25 01 03 — Odhodki v zvezi z opremo in storitvami informacijske in komunikacijske tehnologije na 

področju „usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

25 01 03 
5.2.3X 

13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Rezerva         

Skupaj  13 053 988 13 053 988 12 895 923 12 895 923 -50 923 -50 923 12 845 000 12 845 000 

Obrazložitev: 

Sredstva v tej proračunski vrstici je mogoče še zmanjšati. 

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

Osnutek dopolnitve 148 
=== FEMM/6212 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 400 000 400 000 400 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Omogočanje večje proračunske odzivnosti naslednjega večletnega finančnega okvira in 

letnih proračunov prek ocene učinka na enakost spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Da bi uresničili temeljne vrednote EU o spodbujanju enakosti spolov je bistveno, da se opravi ocena 

učinka proračuna na enakost spolov, da bi izmerili učinek bodočega večletnega finančnega okvira 2021–

2027. Ta ocena bo zagotovila natančne napovedi glede učinka predloga proračuna na neenakosti med 

spoli ter uresničevanje pravic deklet in žensk ter bo preučila in predlagala konkretne načine za njegovo 

prestrukturiranje. 

EU je vključevanje vidika spola v proračun opredelila kot eno ključnih orodij za uresničitev enakosti 

spolov, na voljo pa so metodologije in pristopi v zvezi s tem, kako bi ga lahko EU izvajala (med drugim 

npr. vodič za vključevanje vidika spola v proračun, ki ga je leta 2016 pripravil Evropski inštitut za enakost 

spolov). Vendar EU ni opravila dejanske priprave proračuna, ki upošteva vidik spola, v svojih sedanjih ali 

prihodnjih okvirih. Celovita ocena učinka na enakost spolov je ključen korak za uveljavitev pristopa 
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vključevanja vidika spola v proračun. 

Mnoge vlade na različnih ravneh v EU že uspešno uporabljajo orodja za vključevanje vidika spola v 

proračun, s katerimi izboljšujejo svoje politike za obravnavanje dejavnikov, ki negativno vplivajo na 

ženske ali moške, saj številni dejavniki prispevajo k večji ranljivosti, diskriminaciji in nasilju nad 

ženskami in dekleti. Škotska vlada na primer zelo uspešno uporablja oceno učinka na enakost spolov, da 

bolje ciljno usmeri svoje politike za obravnavanje teh neenakosti na podlagi spola. 

Predlagana ocena učinka na enakost spolov bo torej institucijam EU pomagala pri sprejemanju in 

izboljševanju politik, ki prispevajo k zmanjševanju neenakosti ter omogočajo odkrivanje „manjkajočih 

členov“ pri povečanju učinka vključevanja vidika spola in ciljno usmerjenih ukrepov v bodoče politike 

EU. 

Te cilje bo dosegla prek: 

– opredelitve obstoječih podatkov, razčlenjenih po spolu in starosti, ter vrzeli za učinkovito zbiranje teh 

podatkov, da bi prispevala k izboljšanju analize proračunov; 

– opredelitve predvidene porazdelitve sredstev v večletnem finančnem okviru glede na cilje EU glede 

enakosti spolov ter ocene pričakovanega učinka te porazdelitve na ženske in moške; 

– priprave vprašanj in kazalnikov, ki upoštevajo vidik spola, da bi se jih vključilo v pregled delovanja 

večletnega finančnega okvira do leta 2024, pa tudi v oceno, kako je bila enakost spolov vključena v 

izvajanje večletnega finančnega okvira, ob koncu proračunskega cikla leta 2027; 

– priprave ustreznih in konkretnih predlogov za zagotovitev, da bo večletni finančni okvir po vmesnem 

pregledu upošteval vidike spola. To vključuje predloge za vključitev perspektive, ki upošteva vidik spola, v 

letne proračune. 

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: 

Skupna izjava o vključevanju načela enakosti spolov, ki je priložena večletnemu finančnemu okviru za 

obdobje 2014-2020, navaja, da „bodo v letne proračunske postopke [...] po potrebi vključeni elementi, ki 

bodo upoštevali enakost spolov“. 

Leta 2019 je bilo v študiji EP o pripravi proračuna, ki upošteva vidik spola, ugotovljeno, da je bilo od takrat 

doseženega „malo ali sploh nič napredka pri vključevanju vidika spola v proračun“. Poleg tega je EP pozval 

institucije EU, naj se ponovno zavežejo in vključijo načelo enakosti spolov v naslednji večletni finančni 

okvir in to učinkovito spremljajo. 

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

Osnutek dopolnitve 818 
=== S&D//7308 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 25 01 77 07 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

25 01 77 07 
5.2.3PPPA 

    400 000 400 000 400 000 400 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj      400 000 400 000 400 000 400 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Omogočanje večje proračunske odzivnosti naslednjega večletnega finančnega okvira in 

letnih proračunov prek ocene učinka na enakost spolov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Da bi uresničili temeljne vrednote EU o spodbujanju enakosti spolov je bistveno, da se opravi ocena 

učinka proračuna na enakost spolov, da bi izmerili učinek bodočega večletnega finančnega okvira 2021–

2027. Ta ocena bo zagotovila natančne napovedi glede učinka predloga proračuna na neenakosti med 

spoli ter uresničevanje pravic deklet in žensk ter bo preučila in predlagala konkretne načine za njegovo 

prestrukturiranje. 

EU je vključevanje vidika spola v proračun opredelila kot eno ključnih orodij za uresničitev enakosti 

spolov, na voljo pa so metodologije in pristopi v zvezi s tem, kako bi ga lahko EU izvajala (med drugim 

npr. vodič za vključevanje vidika spola v proračun, ki ga je leta 2016 pripravil Evropski inštitut za enakost 

spolov). Vendar EU ni opravila dejanske priprave proračuna, ki upošteva vidik spola, v svojih sedanjih ali 

prihodnjih okvirih. Celovita ocena učinka na enakost spolov je ključen korak za uveljavitev pristopa 

vključevanja vidika spola v proračun. 

Mnoge vlade na različnih ravneh v EU že uspešno uporabljajo orodja za vključevanje vidika spola v 

proračun, s katerimi izboljšujejo svoje politike za obravnavanje dejavnikov, ki negativno vplivajo na 

ženske ali moške, saj številni dejavniki prispevajo k večji ranljivosti, diskriminaciji in nasilju nad 

ženskami in dekleti. Škotska vlada na primer zelo uspešno uporablja oceno učinka na enakost spolov, da 

bolje ciljno usmeri svoje politike za obravnavanje teh neenakosti na podlagi spola. 

Predlagana ocena učinka na enakost spolov bo torej institucijam EU pomagala pri sprejemanju in 

izboljševanju politik, ki prispevajo k zmanjševanju neenakosti ter omogočajo odkrivanje „manjkajočih 

členov“ pri povečanju učinka vključevanja vidika spola in ciljno usmerjenih ukrepov v bodoče politike 

EU. 

Te cilje bo dosegla prek: 

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: 

Skupna izjava o vključevanju načela enakosti spolov, ki je priložena večletnemu finančnemu okviru za 

obdobje 2014-2020, navaja, da „bodo v letne proračunske postopke [...] po potrebi vključeni elementi, ki 

bodo upoštevali enakost spolov“. 

Leta 2019 je bilo v študiji EP o pripravi proračuna, ki upošteva vidik spola, ugotovljeno, da je bilo od takrat 

doseženega „malo ali sploh nič napredka pri vključevanju vidika spola v proračun“. Poleg tega je EP pozval 

institucije EU, naj se ponovno zavežejo in vključijo načelo enakosti spolov v naslednji večletni finančni 

okvir in to učinkovito spremljajo. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 598 
=== I-D//7761 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 26 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „upravna služba Komisije“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 01 01 
5.2.3X 

174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Rezerva         

Skupaj  174 668 842 174 668 842 174 443 036 174 443 036 -4 968 980 -4 968 980 169 474 056 169 474 056 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 599 
=== I-D//7762 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 26 01 09 — Urad za publikacije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 01 09 
5.2.3X 

104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Rezerva         

Skupaj  104 242 000 104 242 000 102 542 000 102 542 000 -20 542 000 -20 542 000 82 000 000 82 000 000 

Obrazložitev: 

Sredstva v tej proračunski vrstici je mogoče še zmanjšati. 

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

Osnutek dopolnitve 600 
=== I-D//7763 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 26 01 22 02 — Nakup in najem zgradb v Bruslju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Rezerva         

Skupaj  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -50 000 000 -50 000 000 160 904 000 160 904 000 

Obrazložitev: 

Nepremičninska politika EU je neučinkovita in nepregledna, rezultat tega pa je hudo tratenje 

davkoplačevalskega denarja. V skupini zato pozivamo k popolni reviziji te politike in zmanjšanju sredstev v 
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tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 529 
=== ECR//7900 === 

vlagatelj: Skupina Evropskih konservativcev in reformistov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 26 01 22 02 — Nakup in najem zgradb v Bruslju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 01 22 02 
5.2.3X 

212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Rezerva         

Skupaj  212 404 000 212 404 000 210 904 000 210 904 000 -10 904 000 -10 904 000 200 000 000 200 000 000 

Obrazložitev: 

Predvideni odhodki iz proračunske vrstice za najem in nakup stavb se zdijo previsoki. Komisija bi lahko z 

učinkovitejšim upravljanjem nepremičnin in posledično nižjimi stroški najemnin ustvarila precejšnje 

prihranke. 

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

Osnutek dopolnitve 601 
=== I-D//7764 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 26 01 23 02 — Nakup in najem zgradb v Luxembourgu 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Rezerva         

Skupaj  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -15 000 000 -15 000 000 30 239 000 30 239 000 

Obrazložitev: 

Nepremičninska politika EU je neučinkovita in nepregledna, rezultat tega pa je hudo tratenje 

davkoplačevalskega denarja. V skupini zato pozivamo k popolni reviziji te politike in zmanjšanju sredstev v 

tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 530 
=== ECR//7901 === 

vlagatelj: Skupina Evropskih konservativcev in reformistov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 26 01 23 02 — Nakup in najem zgradb v Luxembourgu 

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 

26 01 23 02 
5.2.3X 

45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Rezerva         

Skupaj  45 239 000 45 239 000 45 239 000 45 239 000 -2 239 000 -2 239 000 43 000 000 43 000 000 

Obrazložitev: 

Predvideni odhodki iz proračunske vrstice za najem in nakup stavb se zdijo previsoki. Komisija bi lahko z 

učinkovitejšim upravljanjem nepremičnin in posledično nižjimi stroški najemnin ustvarila precejšnje 

prihranke. 

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

Osnutek dopolnitve 251 
=== AFCO/6425 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 26 03 78 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

26 03 78 
5.2.XPPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ustanovitev stalnega urada mreže agencij EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ker se na ravni EU ustanavlja čedalje več agencij in ker bi morale tako agencije kot institucije 

posredovati več informacij, bi bilo zelo koristno, da se v Bruslju ustanovi stalni urad mreže agencij z 

ustrezno infrastrukturo, znanjem in kadrovskimi viri. Ta urad bi pregledno in odgovorno obveščal 

državljane ter vzpostavil horizontalne povezave z vsemi institucijami EU in ustreznimi državnimi organi. 

Obrazložitev: 

Ker se na ravni EU ustanavlja čedalje več agencij in ker bi morale tako agencije kot institucije posredovati 

več informacij, bi bilo zelo koristno, da se v Bruslju ustanovi stalni urad mreže agencij z ustrezno 

infrastrukturo, znanjem in kadrovskimi viri. 

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

Osnutek dopolnitve 602 
=== I-D//7765 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 27 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „proračun“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

27 01 01 
5.2.3X 

50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 

Rezerva         

Skupaj  50 898 526 50 898 526 50 672 720 50 672 720 -1 277 670 -1 277 670 49 395 050 49 395 050 
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Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 603 
=== I-D//7766 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 29 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „statistika“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

29 01 01 
5.2.3X 

72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Rezerva         

Skupaj  72 002 792 72 002 792 71 776 986 71 776 986 -973 429 -973 429 70 803 557 70 803 557 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 604 
=== I-D//7767 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 30 01 14 01 — Nadomestila za zaposlene z neaktivnim statusom, upokojene v interesu službe ali 

odpuščene 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

30 01 14 01 
5.2.3X 

6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Rezerva         

Skupaj  6 273 000 6 273 000 4 273 000 4 273 000 -631 000 -631 000 3 642 000 3 642 000 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 610 
=== I-D//7773 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 31 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „jezikovne službe“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Rezerva         



 

 151 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 -11 064 538 -11 064 538 329 978 064 329 978 064 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 1061 
=== GUE//8225 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 31 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „jezikovne službe“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 01 
5.2.3X 

341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Rezerva         

Skupaj  341 268 408 341 268 408 341 042 602 341 042 602 8 957 398 8 957 398 350 000 000 350 000 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1062 
=== GUE//8226 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 02 01 — Zunanji sodelavci 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 02 01 
5.2.3X 

12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Rezerva         

Skupaj  12 205 672 12 205 672 12 121 297 12 121 297 2 878 703 2 878 703 15 000 000 15 000 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1063 
=== GUE//8227 === 
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vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 07 01 — Odhodki za tolmačenje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 07 01 
5.2.3X 

16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Rezerva         

Skupaj  16 140 000 16 140 000 16 140 000 16 140 000 3 860 000 3 860 000 20 000 000 20 000 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1064 
=== GUE//8228 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 07 02 — Strokovna pomoč za konferenčne tolmače 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 07 02 
5.2.3X 

384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj  384 000 384 000 384 000 384 000 116 000 116 000 500 000 500 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1065 
=== GUE//8229 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 07 03 — Odhodki za informacijsko tehnologijo za Generalni direktorat za tolmačenje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 07 03 5.2.3X 1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000 31 000 31 000 1 500 000 1 500 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1066 
=== GUE//8230 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 08 01 — Odhodki za prevajanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 08 01 
5.2.3X 

11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Rezerva         

Skupaj  11 800 000 11 800 000 11 800 000 11 800 000 700 000 700 000 12 500 000 12 500 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1067 
=== GUE//8231 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 31 01 08 02 — Odhodki za podporo dejavnostim Generalnega direktorata za prevajanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 08 02 
5.2.3X 

1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 527 000 1 527 000 1 527 000 1 527 000 473 000 473 000 2 000 000 2 000 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 
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zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 1068 
=== GUE//8232 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 31 01 09 — Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

31 01 09 
5.2.3X 

580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Rezerva         

Skupaj  580 000 580 000 580 000 580 000 20 000 20 000 600 000 600 000 

Obrazložitev: 

Večjezičnost je odsev kulturne in jezikovne raznolikosti Evropske unije. Gre za temeljno načelo, zaradi 

katerega so razprave v evropskih institucijah bolj razumljive in transparentne in ki zagotavlja tudi 

demokratično delovanje teh institucij. Žal pa je večjezičnost ogrožena zaradi zmanjšanja količine in 

kakovosti prevajalskih in tolmaških storitev, ki je posledica proračunskih omejitev, vse obsežnejšega 

zunanjega izvajanja in slabšanja delovnih pogojev za ponudnike. 

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

Osnutek dopolnitve 611 
=== I-D//7774 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 32 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „energetika“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 01 01 
5.2.3X 

67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Rezerva         

Skupaj  67 657 796 67 657 796 67 431 990 67 431 990 -2 488 862 -2 488 862 64 943 128 64 943 128 

Obrazložitev: 

Menimo, da bi bilo mogoče zmanjšati sredstva v tej proračunski vrstici. 

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

Osnutek dopolnitve 504 
=== VERT/7632 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 32 01 07 — Prispevek Euratom za dejavnost Agencije za oskrbo 

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 

32 01 07 
1.1.32 

130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  130 000 130 000 130 000 130 000 -130 000 -130 000 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 614 
=== I-D//7777 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 33 01 01 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence na področju „pravosodje in potrošniki“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 01 01 
5.2.3X 

44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Rezerva         

Skupaj  44 691 388 44 691 388 44 465 582 44 465 582 -1 170 163 -1 170 163 43 295 419 43 295 419 

Obrazložitev: 

To proračunsko vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 617 
=== I-D//7780 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 01 01 — Odhodki za uradnike ter začasne uslužbence na področju „podnebni ukrepi“ 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 01 01 
5.2.3X 

20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Rezerva         

Skupaj  20 607 696 20 607 696 20 381 890 20 381 890 -408 589 -408 589 19 973 301 19 973 301 

Obrazložitev: 

To vrstico bi bilo treba ohraniti na ravni iz leta 2019. 

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

Osnutek dopolnitve 1046 
=== GUE//8190 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 06 01 — Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za 

življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo 

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 

13 06 01 
9.0.3 

50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Rezerva         

Skupaj  50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 254 500 000 200 000 000 304 500 000 250 000 000 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Ta člen je namenjen evidentiranju odobritev, ki izhajajo iz uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije v 

primeru večjih ali regionalnih nesreč v državah članicah. V primeru naravnih nesreč bi bilo treba pomoč 

zagotoviti prizadetim državam članicam, pri čemer se določi rok za uporaboporabo odobrene finančne 

pomoči in doda določba, da morajo države upravičenke utemeljiti uporabo pomoči, ki so jo prejele, glede na 

to, da je treba financiranje izvesti čim prej.prejele. Prejeto pomoč, ki se naknadno izravna s plačili tretjih 

oseb, ali ki preseže končno oceno škode, bi bilo treba vrniti. 

Dodati naslednje besedilo: 

Regionalne naravne nesreče bi morale ostati upravičene do pomoči, priznati pa bi bilo treba posebno 

naravo naravnih nesreč v Sredozemlju, kot so suša in požari. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Razen za predplačila bo dodelitev sredstevodobritev izvedena s prerazporeditvijo odobritev iz rezerve aliali, 

če v rezervi ne bi bilo dovolj odobritev, s spremembo proračuna, če v rezervi ne bi bilo dovolj denarja, in 

sicer hkrati s sklepom o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije. Povečanje odobritev v tej 

proračunski postavki izhaja iz prerazporeditve financiranja, trenutno namenjenega za ukinjen evropski 

program za razvoj obrambne industrije (EDIDP). 

Dodati naslednje besedilo: 

Naslov in poglavje – 02 07 Evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP), FO 1. 

Obrazložitev: 

Ta člen je namenjen evidentiranju plačil, ki izhajajo iz uporabe Solidarnostnega sklada Evropske unije v 

primeru naravnih nesreč, glede na to, da se lahko glede na statistične podatke za leto 2019 izkaže, da bodo 

očitno nezadostna. Dopolnitve so potrebne tudi za pospešitev uporabe solidarnostnega sklada, da bi 

zagotovili nadaljnjo upravičenost regionalnih naravnih nesreč. EU mora nameniti prednost spodbujanju 

miru, solidarnosti in sodelovanja med suverenimi državami z enakimi pravicami. 

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

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

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

S 03 01 01 — Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 
in razred 

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15       

AD 14  6  4  8 

AD 13  16  10  16 

AD 12  21  10  20 

AD 11  32  19  34 

AD 10  46  32  44 

AD 9  66  47  62 

AD 8  64  51  63 

AD 7  57  88  65 

AD 6  26  58  25 

AD 5 
 

14 

13 
 16  6 

AD Vmesni seštevek 
 

348 

347 
 335  343 

AST 11       

AST 10      1 

AST 9  4  2  4 

AST 8  8  3  6 

AST 7  15  5  13 

AST 6  22  13  20 

AST 5  27  22  35 

AST 4  26  29  23 

AST 3  13  21  15 

AST 2 
 

2 

1 
 14  1 

AST 1       

AST Vmesni seštevek 
 

117 

116 
 109  118 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 
seštevek 

      

Skupaj 
 

465 

463 
 444  461 

Vse skupaj 465 

463 
444 461 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 807 
=== S&D//7292 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 10 — Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 
in razred 

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) – Urad 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1  1  1 

AD 13       

AD 12       

AD 11  1  1  1 

AD 10  2  1  1 

AD 9  2  2  2 

AD 8  2  1  1 

AD 7 
 

9 

2 
 2  4 

AD 6  2  3  2 

AD 5  1    1 

AD Vmesni seštevek 
 

20 

13 
 11  13 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  1  1  1 

AST 4 
 

3 

1 
 2  1 

AST 3  3     

AST 2       

AST 1       

AST Vmesni seštevek 
 

8 

3 
 3  3 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 
seštevek 

      

Skupaj 
 

28 

16 
 14  16 

Vse skupaj 28 

16 
14 16 

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. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 804 
=== S&D//7289 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 11 — Evropski bančni organ (EBA) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 
in razred 

Evropski bančni organ (EBA) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16  1  1  1 

AD 15  1  1  1 

AD 14  6  2  6 

AD 13  2  2  2 

AD 12  8  7  8 

AD 11  12  11  12 

AD 10  12  10  12 

AD 9  22  18  22 

AD 8  26  28  26 

AD 7 
 

21 

19 
 27  19 

AD 6 
 

23 

20 
 22  22 

AD 5 
 

19 

14 
 7  13 

AD Vmesni seštevek 
 

153 

143 
 136  144 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6 
 

5 

3 
 3  3 

AST 5  4  3  4 

AST 4  2    2 

AST 3  1    1 

AST 2 
 

3 

1 
   1 

AST 1       

AST Vmesni seštevek 
 

15 

11 
 6  11 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 

seštevek 
      

Skupaj 
 

168 

154 
 142  155 

Vse skupaj 168 

154 
142 155 
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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 803 
=== S&D//7288 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 14 — Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 

in razred 

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14       

AD 13  3    1 

AD 12  3  4  3 

AD 11  5  1  5 

AD 10 
 

1 

3 
 2  1 

AD 9 
 

6 

8 
 7  6 

AD 8 
 

9 

8 
 8  10 

AD 7 
 

13 

8 
 6  7 

AD 6 
 

16 

14 
 13  12 

AD 5 
 

34 

6 
 10  9 

AD Vmesni seštevek 
 

91 

59 
 52  55 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  1    1 

AST 5  2  2  2 

AST 4  6  3  6 

AST 3  3  7  3 

AST 2       

AST 1       

AST Vmesni seštevek  12  12  12 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       
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AST/SC Vmesni 

seštevek 
      

Skupaj 
 

103 

71 
 64  67 

Vse skupaj 103 

71 
64 67 

Obrazložitev: 

Povečanje števila odobrenih delovnih mest za ACER je potrebno, da se agenciji omogoči dovolj osebja, 

potrebnega za učinkovito izvajanje Uredbe (EU) št. 1227/2011 (REMIT) in Uredbe (EU) št. 347/2013 

(uredba TEN-E) ter za izpolnjevanje njenih razširjenih nalog, povezanih z izvajanjem kodeksov in smernic 

za omrežja za električno energijo in plin ter njegovim spremljanjem. Subvencije za ACER je treba povečati, 

da bodo lahko pokriti stroški dodatnih delovnih mest ter odhodki IT, povezani z uredbo REMIT, kar je nujno 

za nadaljnje varno delovanje informacijskega sistema ACER REMIT. 

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

Osnutek dopolnitve 809 
=== S&D//7294 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 19 — Evropska agencija za zdravila (EMA) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 
in razred 

Evropska agencija za zdravila (EMA) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15  3  3  3 

AD 14  8  6  7 

AD 13  12  11  11 

AD 12  44  42  43 

AD 11  47  43  43 

AD 10  44  41  43 

AD 9  46  45  43 

AD 8 
 

69 

66 
 59  59 

AD 7  75  65  65 

AD 6 
 

48 

45 
 23  23 

AD 5  2    25 

AD Vmesni seštevek 
 

398 

390 
 338  365 

AST 11  2  2  2 

AST 10  7  7  7 

AST 9  8  5  7 

AST 8  19  16  16 

AST 7  15  22  22 

AST 6  15  39  27 

AST 5  39  43  35 

AST 4  52  57  57 

AST 3  44  46  46 

AST 2    6  7 

AST 1       

AST Vmesni seštevek  201  243  226 

AST/SC 6       
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AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 
seštevek 

      

Skupaj 
 

599 

591 
 581  591 

Vse skupaj 599 

591 
581 591 

Obrazložitev: 

Uredba (EU) 2019/6 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je začela veljati 28. januarja 2019. Z njo 

je Evropska agencija za zdravila dobila dodatne naloge. Evropski agenciji za zdravila bi bilo treba v letu 

2020 zagotoviti zadostne človeške in finančne vire, da bi se pripravila na izvajanje teh novih nalog. 

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

Osnutek dopolnitve 479 
=== LIBE/5880 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 21 — Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 

in razred 

Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (EUROPOL) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15  1  1  1 

AD 14 
 

1 

3 
 1  1 

AD 13 
 

6 

5 
 2  5 

AD 12 
 

12 

11 
 7  11 

AD 11 
 

16 

14 
 7  17 

AD 10 
 

27 

25 
 15  28 

AD 9 
 

68 

50 
 33  61 

AD 8 
 

93 

84 
 75  94 

AD 7  146  135  132 

AD 6 
 

230 

203 
 262  171 

AD 5 
 

25 

31 
 11  38 

AD Vmesni seštevek 
 

625 

573 
 549  559 

AST 11       

AST 10       

AST 9       
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AST 8  1    3 

AST 7  5  3  5 

AST 6  6  4  6 

AST 5  7  4  7 

AST 4  7  9  7 

AST 3  3    1 

AST 2  3  4  3 

AST 1       

AST Vmesni seštevek  32  24  32 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 
seštevek 

      

Skupaj 
 

657 

605 
 573  591 

Vse skupaj 657 

605 
573 591 

Obrazložitev: 

* * USTNI PREDLOG SPREMEMBE, PREDLOŽEN 3. SEPTEMBRA 2019 * * 

66 dodatnih operativnih uslužbencev v primerjavi z letom 2019 je potrebnih za direktorat za operacije (+37 

TA), sisteme IT (+25 TA) in upravljanje ter administracijo (+4 TA). 

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

Osnutek dopolnitve 98 
=== ITRE/5125 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

S 03 03 — Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Funkcionalna skupina 

in razred 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 

2020 2019 

Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2018 Odobrena v proračunu Unije 

Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta 

AD 16       

AD 15       

AD 14  1    1 

AD 13       

AD 12  1    1 

AD 11  2  1   

AD 10  7  2  7 

AD 9  9  9  7 

AD 8 
 

12 

10 
 9  10 

AD 7  7  7  9 

AD 6 
 

5 

3 
 10  5 

AD 5       

AD Vmesni seštevek 
 

44 

40 
 38  40 

AST 11       
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AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6       

AST 5  3  1  2 

AST 4  1  3  1 

AST 3  1  1  2 

AST 2       

AST 1       

AST Vmesni seštevek  5  5  5 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC Vmesni 

seštevek 
      

Skupaj 
 

49 

45 
 43  45 

Vse skupaj 49 

45 
43 45 

Obrazložitev: 

Da bi inštitut EIT lahko ustrezno deloval, potrebuje več človeških in finančnih virov. Glede na številne 

spremembe, do katerih prihaja v gospodarstvu in družbi EU (tj. digitalizacija in razogljičenje), so inovacije 

in tehnologija izjemno pomembne. Zato moramo zagotoviti, da trikotnik znanja pravilno deluje in da je 

sodelovanje čim boljše. 


