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Osnutek dopolnitve 278 
=== EMPL/5691 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezerva         

Skupaj      600 000 300 000 600 000 300 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Šport kot orodje za socialno vključevanje prikrajšane mladine 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Znano je, da ima šport velik potencial za socialno vključevanje ljudi. Kljub temu se pogosto zgodi, da se 

mladi, ki prihajajo iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij, so invalidi ali pa imajo zdravstvene težave, 

ne morejo udeleževati športnih dejavnosti v svoji soseščini. Zaradi tega ne morejo izkoristiti priložnosti, ki 

jih ponuja šport: srečevati ljudi iz drugih okolij ali najti motivacije za nove življenjske priložnosti, na 

primer izobraževanje in delo. Nekatere države članice se vse bolj in bolj zavedajo, da je socialno 

vključevanje prek športa priložnost, izboljšave pa je zelo preprosto uvajati s povezovanjem organizacij, 

dejavnih na tem področju, in širjenjem dobre prakse. 

Namen tega pilotnega projekta je torej spodbujanje socialnega vključevanja prikrajšane mladine s 

konkretnimi ukrepi in pobudami v športu. To bo potekalo prek platforme, ki bo povezovala organizacije, 

dejavne na področju socialnega vključevanja prikrajšanih mladih prek športa, iz celotne EU [1], ter 

izmenjave dobre prakse v zvezi s tovrstnimi projekti in pobudami na seminarjih in konferencah ter prek 

spletnih orodij. 

Levji delež finančnih sredstev za ta projekt bo porabljen za konkretne ukrepe in pobude v športu, 

namenjene socialnemu vključevanju prikrajšane mladine. Preostanek bo porabljen za platformo. 

[1] Vključno z ozemlji iz odstavka 1 člena 355 PDEU ter čezmorskimi državami in ozemlji. 

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: 

Šport se je izkazal kot učinkovito orodje za socialno vključevanje prikrajšanih mladih ter kot motivacija za 

izobraževanje in delo. Ta pilotni projekt bo prispeval k socialnemu vključevanju prikrajšane mladine s 

financiranjem konkretnih ukrepov in pobud ter z vzpostavitvijo platforme, ki bo olajšala izmenjavo dobre 

prakse med organizacijami, dejavnimi na tem področju v celotni EU. 

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

Osnutek dopolnitve 716 
=== R-E//7453 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 02 77 29 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 29 
1.1.PPPA 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezerva         

Skupaj      600 000 300 000 600 000 300 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Šport kot orodje za socialno vključevanje prikrajšane mladine 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Znano je, da ima šport velik potencial za socialno vključevanje ljudi. Kljub temu se pogosto zgodi, da se 

mladi, ki prihajajo iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij, so invalidi ali pa imajo zdravstvene težave, 

ne morejo udeleževati športnih dejavnosti v svoji soseščini. Zaradi tega ne morejo izkoristiti priložnosti, ki 

jih ponuja šport: srečevati ljudi iz drugih okolij ali najti motivacije za nove življenjske priložnosti, na 

primer izobraževanje in delo. Nekatere države članice se vse bolj in bolj zavedajo, da je socialno 

vključevanje prek športa priložnost, izboljšave pa je zelo preprosto uvajati s povezovanjem organizacij, 

dejavnih na tem področju, in širjenjem dobre prakse. 

Namen pilotnega projekta je torej spodbujati socialno vključevanje prikrajšane mladine s konkretnimi 

ukrepi in pobudami v športu. 

To bo potekalo prek platforme, ki bo povezovala organizacije, dejavne na področju socialnega 

vključevanja prikrajšane mladine prek športa, iz celotne EU [1], ter izmenjave dobre prakse v zvezi s 

tovrstnimi projekti in pobudami na seminarjih in konferencah ter prek spletnih orodij. 

Glavni delež finančnih sredstev za ta projekt bo porabljen za konkretne ukrepe in pobude v športu, 

namenjene socialnemu vključevanju prikrajšane mladine. Preostanek bo porabljen za vzpostavitev 

platforme. 

[1] Vključno z ozemlji iz člena 355(1) PDEU ter čezmorskimi državami in ozemlji. 

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: 

Šport se je izkazal kot učinkovito orodje za socialno vključevanje prikrajšane mladine ter kot motivacija za 

izobraževanje in delo. Ta pilotni projekt bo prispeval k socialnemu vključevanju prikrajšane mladine s 

financiranjem konkretnih ukrepov in pobud ter z vzpostavitvijo platforme, ki bo olajšala izmenjavo dobre 

prakse med organizacijami, dejavnimi na tem področju v celotni EU. 

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

Osnutek dopolnitve 179 
=== CULT/5946 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Dodati: 15 02 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 02 77 30 
1.1.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pilotni projekt — Programi in inovacija infrastrukture množičnega športa 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Množični šport je tradicionalno in počasi razvijajoče se področje. Potrebe in preference posameznikov in 

družbe v splošnem pa se po drugi strani spreminjajo hitreje. Podatki o udeležbi dejansko kažejo, da so 

razlike med ponudbo športa prek tradicionalnih športnih organizacij in povpraševanjem po športu s strani 

posameznikov vedno večje. Sistem športnih zvez in klubov ter pomanjkanje inovacij v zvezi z njimi 

preprečuje premostitev te vrzeli. Cilj tega projekta je spodbuditi akterje zunaj tradicionalne športne 

strukture, naj predlagajo inovativne rešitve, s katerimi bi ponudba športa dosegala povpraševanje 

posameznih športnikov na vseh ravneh, ter zagotovijo ekosistem inovacij v športu, da bo mogoče splošni 

javnosti hitreje ponuditi nove načine ukvarjanja s športom. 

Da bi dosegli delujoč inovativen ekosistem med organizacijami množičnega športa, sta potrebni dve stvari: 

novi „mehki“ programi, ki bodo šport nudili na nove načine, in prožna športna infrastruktura, ki bo 

omogočala gostitev različnih vrst športa (organizatorjev) na eni sami lokaciji. 

Namen tega pilotnega projekta je opredeliti in testirati številne obetavne inovacije v obeh kategorijah. Da 

bi to dosegli, se bodo organizirali inovacijski izzivi, v okviru katerih bodo izbrane in nagrajene obetavne 

inovacije zainteresiranih strani (institucije, podjetja, zagonska podjetja, posameznik(i) ali druge strani). 

Projekt bo nato omogočil uvedbo in testiranje teh novih konceptov v daljšem obdobju (najmanj 6 

mesecev). Financiranje se bo vložilo v uresničitev „mehkih“ programov in uvedbo nove (male) športne 

infrastrukture. 

Končni cilj je vključiti testirane inovacije v ekosistem obstoječih športnih klubov in infrastrukture. 

Primeri „mehkih“ programov so lahko mali nogomet s po tremi igralci v ekipi, kombinacije različnih 

športov (npr. fitnes in nogomet) ali ponavljajoči se lokalni mini turnirji. Primeri novih inovacij male 

infrastrukture so lahko prilagodljivi sistemi za označevanje črt na igrišču ali senzorji za prikazovanje 

aktivne uporabe in razpoložljivosti igrišč. Uspešno testirani primeri se bodo aktivno delili z evropskimi 

deležniki prek (spletne) platforme, v sodelovanju z evropskimi krovnimi organi, kot je UEFA. 

Cilj projekta je: 

omogočiti inovativne rešitve netradicionalnih športnih akterjev prek organizacije odprtih inovacijskih 

izzivov; 

povečati število ljudi, ki se ukvarja s športom, prek nudenja novih konceptov; 

povečati uporabo obstoječe športne infrastrukture. 

Pričakovani rezultati: 

številni testirani inovativni „mehki“ programi, ki jih je mogoče vključiti v predlog športnih klubov 

množičnega športa; 

številni testirani inovativni elementi male infrastrukture, ki jih je mogoče uvesti v obstoječo športno 

infrastrukturo; 

nove metode za povečanje udeležbe v športu prek inovacij, kar bo učinkovalo na javno zdravje in 

družbeno vključevanje; 
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ugotovitve o vključitvi netradicionalnih deležnikov v inovacije na področju športa, ki se bodo delile s 

strukturami evropskih zvez. 

Glede na to, da pričakovani rezultati projekta vključujejo prilagoditve na obstoječo športno 

infrastrukturo, projekt ni primeren za uporabo v okviru programa Erasmus+. 

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: 

Množični šport je tradicionalno in počasi razvijajoče se področje. Podatki o udeležbi kažejo, da so razlike 

med ponudbo športa prek tradicionalnih športnih organizacij in povpraševanjem po športu s strani 

posameznikov vedno večje. Sistem športnih zvez in klubov ter pomanjkanje inovacij v zvezi z njimi 

preprečuje premostitev te vrzeli. Cilj tega projekta je predlagati inovativne rešitve, s katerimi bi ponudba 

športa dosegala povpraševanje posameznih športnikov na vseh ravneh, ter zagotoviti ekosistem inovacij v 

športu, da bo mogoče splošni javnosti hitreje ponuditi nove načine ukvarjanja s športom. 

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

Osnutek dopolnitve 783 
=== S&D//7268 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 03 05 — Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – Povezovanje visokošolskega 

izobraževanja, raziskav in inovacij v trikotnik znanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

Rezerva         

Skupaj  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 727 
=== S&D//7210 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 03 05 — Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) – Povezovanje visokošolskega 

izobraževanja, raziskav in inovacij v trikotnik znanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 03 05 1.1.31 496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je v celoti obnoviti prvotni letni znesek te proračunske vrstice, kot je bil predviden pred 

prerazporeditvijo obveznosti za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSI (Evropski sklad za strateške 

naložbe). To povečanje se bo financiralo iz razlike, ki je na voljo v okviru razdelka 1A. 

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

Osnutek dopolnitve 184 
=== CULT/5962 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 04 77 18 — Pripravljalni ukrep – Music Moves Europe: spodbujanje evropske glasbene 

raznolikosti in talenta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 18 
1.1.PPPA 

p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Obrazložitev: 

Po razpravah na ravni EU s predstavniki glasbenega sektorja je ta pripravljalni ukrep odziv na prepoznane 

potrebe po bolj usmerjeni podpori evropskemu glasbenemu sektorju ter z vrsto dejavnosti obravnava 

tematska vprašanja. Opiral bi se na obstoječe, a daleč preveč omejene možnosti podpore glasbi v okviru 

programa Ustvarjalna Evropa, in jih dopolnjeval. Omeniti je treba, da bi prinesel dodano vrednost 

opredeljenim političnim prednostnim nalogam na področju kulture, kakor je navedeno v Pogodbah. 

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

Osnutek dopolnitve 112 
=== ITRE/5179 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Financiranje, učenje, inovacije in patentiranje za kulturni in ustvarjalni sektor 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene začetku izvajanja pripravljalnega ukrepa in kritju obveznosti iz preteklih let. 
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Kulturna raznolikost in opredelitev ustrezne kulturne kombinacije sta strateško pomembni za 

ustvarjalnost in inovacije. Kulturni in ustvarjalni sektorji v Evropi zaposlujejo več kot 12 milijonov 

delavcev, kar je 7,5 % evropske delovne sile, in ustvarjajo približno 509 000 000 000 EUR dodane 

vrednosti, zlasti zahvaljujoč prispevku malih in srednjih podjetij. Kulturni in ustvarjalni sektorji so 

gonilna sila ustvarjanja primerjalne prednosti za Evropo, zlasti zato, ker zagotavljajo proizvode in storitve, 

ki spodbujajo razvoj proizvodnih paradigem industrije 4.0. 

Pilotni projekt bo opredelil in preizkusil politike in ukrepe, ki so potrebni za vzdrževanje in razvoj teh 

podjetij, ki lahko z ustrezno podporo ustvarjajo prečne koristi in učinke prelivanja na vseh področjih in 

sektorjih, s katerimi se ta podjetja povezujejo pri uresničevanju svojih poslovnih ciljev. 

Bistvo tega pilotnega projekta vključuje štiri področja: 

1. Nov model za analizo spretnosti 

Model za ugotavljanje spretnosti, ki se običajno uporablja v evropskih sistemih usposabljanja, je treba 

pregledati in posodobiti, da bi ustrezno vključili organizacijski model teh podjetij, ki imajo pogosto malo 

hierarhije, široko toleranco glede tveganja, drugačen pristop k upravljanju časa in trdne disciplinske 

izmenjave in ki zato niso skladni s tradicionalno proizvodno paradigmo. Cilj tega novega modela za 

analizo in opredelitev spretnosti, ki je skladen s področji STEAM (znanost, tehnologija, inženirstvo/okolje, 

umetnost in proizvodnja), je ustvariti privilegiran odnos med neoporečnimi podjetji, najpomembnejše 

najboljše prakse in uspešne izkušnje, da bi opredelil in določil tako spretnosti kot značilnosti 

strokovnjakov, ki delajo v teh okvirih. Z drugimi besedami, ugotoviti je treba izvor in razvoj teh spretnosti, 

pri tem pa preseči razširjeno paradigmo, po kateri so strokovnjakom določeni analitično-opisni delovni 

procesi (običajni za proizvodne organizacije), da bi dobili opise delovnih mest, skladne s tipičnimi 

organizacijskimi značilnostmi teh podjetij. 

Natančneje bo projekt razdeljen na naslednje faze: 

— izbrati najboljšo prakso kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki bi jo vključili v poizvedbo, namenjeno 

oblikovanju modela za klasifikacijo spretnosti, ki bi priznaval posebno naravo različnih sektorjev 

(zgodovinska in kulturna dediščina, sektor vsebin, sektorji IKT, kultura materialov, vključno z 

makrosektorjema mode in oblikovanja ter sektorjem okusa) in regionalnih razsežnosti Unije, 

— razviti model za ugotavljanje spretnosti, 

— preizkusiti model s širšim naborom podjetij, 

— objaviti model za kodifikacijo spretnosti in povezavo teh spretnosti s strokovnjaki v okviru evropskega 

okvira za spretnosti. 

2. Smernice za izobraževalni sistem 

Dandanes je razvoj ustvarjalnih in kulturnih spretnosti rezultat procesa, ki ni niti popolnoma strukturiran 

niti v celoti usklajen s potrebami po srednje-/dolgoročnem upravljanju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. 

Rezultati, doseženi z modelom za priznavanje spretnosti, bi omogočili opredelitev vidikov in težav v 

izobraževalnih sistemih, povezanih z značilnostmi programov usposabljanja, namenjenih razvoju 

spretnosti. Dejansko je razvoj strateških spretnosti za kulturne in ustvarjalne sektorje pogosto prepuščen 

naključju ter individualnim pobudam in iznajdljivosti ali pa neformalnemu procesu brez strukturnega 

pristopa, ki bi izhajal iz vizije, ki bi spodbujala natančno politiko usposabljanja in ciljno usmerjene 

programe. 

Ključni cilj te faze pilotnega projekta je ohranjati te spretnosti prek sistema usposabljanja, da bi več 

evropskih državljanov pripravili na učinkovito delovanje na različnih poslovnih področjih, v katera so 

vključeni kulturni in ustvarjalni sektorji. 

Smernice bi morale biti strukturirane tako, da bo posebna narava nacionalnih in regionalnih 

izobraževalnih sistemov vodila njihove programe usposabljanja, in sicer od začetnega usposabljanja do 

terciarnega izobraževanja. Prizadevati bi si bilo treba za izboljšanje sposobnosti izobraževalnega sistema 

za dialog s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji in spodbujanje inovativnih modelov usposabljanja (učni 
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laboratoriji, ustvarjalna vozlišča itd.). To bi moralo spremljati oblikovanje smernic za okrepitev vloge 

učiteljev pri spodbujanju učenja na podlagi spretnosti, da bi presegli tog sistem panog in namenili 

prednost celostnemu in večpanožnemu pristopu. Stoletja rokodelskih tradicij po vsej Evropi kažejo, kako 

pomembno je nabirati izkušnje iz različnih delavnic kot del kulturnega in praktičnega usposabljanja 

bodočih mojstrov ustvarjalnega rokodelstva. Nemški pojem „Wandergeselle“ ali francoski pojem 

„Compagnon“ sta bila v preteklosti samoorganizirani obliki učenja, kažeta pa na potrebo po 

strukturiranem in skupnem evropskem pristopu k opredelitvi in prenosu težko dosegljivih spretnosti 

kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. 

3. Nova finančna klasifikacija kulturnih in ustvarjalnih sektorjev 

Dostop do financiranja je ena večjih ovir za rast številnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki so 

pogosto mali in nimajo dovolj finančnih sredstev. Bančni in finančni sistem je počasen pri opredeljevanju 

teh podjetij v okviru tradicionalnih sistemov, saj je večina ustanovljenih na enem prototipu ali 

posameznem projektu in so zelo odvisna od svojih proizvodov in storitev – ali individualnega talenta – ter 

prevzemanja tveganj. Za razliko od podjetij v tehnoloških sektorjih se kulturni in ustvarjalni sektorji 

soočajo s težavami pri pridobitvi priznanja svojega nematerialnega premoženja na svojih bilancah stanja, 

njihove naložbe v razvoj novih talentov in ustvarjalnih zamisli pa ne ustrezajo običajnemu konceptu 

raziskav in razvoja. 

Projekt bo opredelil smernice za izboljšanje sposobnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za boljše 

sporočanje finančnih vrednosti nematerialnega premoženja, da bi pridobili pravičen dostop do posojil. To 

bi kulturnim in ustvarjalnim sektorjem olajšalo dostop do sistemov jamstev (npr. program Ustvarjalna 

Evropa in Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)) in drugih mehanizmov financiranja. Smernice 

bodo opredeljene na podlagi primerjave obstoječih instrumentov v evropskih državah (npr. Bancopass v 

Italiji), ki jih ta podjetja že uporabljajo za proaktiven dialog z bankami. 

4. Cenjenje in zagovarjanje intelektualne lastnine, ki jo proizvedejo kulturni in ustvarjalni sektorji 

Podjetja, ki varujejo svoje intelektualne dejavnosti so 22 % bolj produktivna (na istem ozemlju, v istem 

sektorju in iste velikosti), njihova rast prihodkov pa je 2 % višja od povprečja vzorca. Bolj specifično, 

podjetja, ki so v obdobju 2011–2013 prijavila patent, imajo 6,5 % višji delež izvoza glede na skupne 

prihodke, in sicer na istem ozemlju, v istem sektorju in iste velikosti. 

Zaradi pogosto nezadostno strukturirane organizacije kulturnih in ustvarjalnih sektorjev registracija ali 

patentiranje inovacij, ki jih proizvedejo, ni vedno prednostna naloga, zaradi česar se zmanjša vrednost 

rezultata, doseženega s to inovacijo. Zato je bistveno preučiti, kako bi te sektorje – zlasti male in srednje – 

bolje ozavestili o prednostih v smislu večjega učinka, ki izhaja iz registracije ali patentiranja njihovih 

inovativnih proizvodov in storitev, in spodbudili dostop do teh priložnosti, saj ta podjetja pogosto nimajo 

dovolj finančnih sredstev. V tesni povezavi z rezultati iz primerjave najboljših praks in instrumentov, 

opisanih v točki 3, je cilj projekta razviti obstoječe instrumente v evropskih državah, ki jih podjetja 

uporabljajo za dialog z bankami, finančnimi organi in institucijami, ter specifične postavke, ki bodo lahko 

okrepile vrednote registracije ali patentiranja inovacij. 

Okvirni razvoj projekta 

Pobuda se bo razvila z ustanovitvijo evropskih partnerstev, ki bodo okrepila strokovno znanje ustreznih 

organizacij v različnih fazah in dejavnostih, ki sestavljajo pilotni projekt. Organizacije, ki bodo izvajale 

pilotni projekt, bi morale predstavljati glavne referenčne regije za kulturne in ustvarjalne sektorje in bi 

morale biti opremljene s potrebnimi sredstvi za maksimiranje učinka projekta. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Kulturna in ustvarjalna dediščina Evrope nima primere v svetu. Njen interdisciplinarni značaj presega 

tradicionalno razlikovanje med STEM in družboslovjem, je naklonjena paradigmi STEM, ki povezuje 

znanost in tehnologijo z umetnostjo (t.j. ustvarjalnost, oblikovanje, moda, rokodelstvo) ter proizvodnjo. 

Konkurenčnost in rast kulturnih in ustvarjalnih sektorjev se začneta z edinstveno mešanico tehnologije, 

lepote, kulture, proizvodnje, rokodelstva. 

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

Osnutek dopolnitve 976 
=== GUE//8075 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 04 77 22 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 22 
1.1.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 — Zaščita antičnih gledališč in amfiteatrov v Evropi: skupni spomini in časovni načrti za 

gledališče 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Gledališča so že od njihovih začetkov v klasičnem obdobju antične Grčije in Rimskega cesarstva sveti 

kraji, ki so v kasnejših letih ostali epicenter urbanega političnega, družbenega in verskega življenja. 

Sprva so bila zgrajena, da bi se v njih izvajale gledališke predstave, ki so bile spočetka tesno povezane z 

verskimi obredi. V kasnejših letih se niso uporabljala več za strogo verske namene, temveč bolj za 

prireditve uprizoritvene umetnosti in kompleksne produkcije. Gledališča so med svojim razvojem prevzela 

eno osrednjih vlog pri delovanju mestne države ter postala večnamenska: niso se uporabljala le za 

dramske in verske predstave, temveč tudi za politične namene, povezane z uvedbo demokracije. 

Ti arhitekturni spomeniki evropske kulturne dediščine, katerih namen uporabe se je skozi stoletja vedno 

znova spreminjal, da bi služili aktualnim potrebam, pričajo o zgodovini evropske kulture. Ne samo to, 

gledališča prav tako razodevajo celoten spekter človeške dejavnosti, saj je njihova struktura služila 

številnim namenom, od političnih shodov do drugih skrivnostnih obredov. Poleg tega razodevajo navade 

skupnosti v zgodnjih družbah, vključno z zdravljenjem ljudi, ki so obiskovali asklepeion (zdravilni templji 

ob gledališčih). 

Poleg tega so arhitekturno zasnovani po enotnem konceptu, ki temelji na matematičnih načelih, ki 

simbolizirajo harmonijo. Ta zasnova je navdih sodobnih objektov, saj njena preprostost nudi odlično 

akustiko in neoviran pogled. To se doseže s polkrožno ali krožno razporeditvijo sedišč, povezanih v vrste 

na različni višini. 

Njihova geografska lega pa je bila zelo skrbno izbrana, zato se vsa gledališča nahajajo v izjemnih okoljih 

in na izjemnih lokacijah, ki jih zaznamuje velika naravna lepota. 

Zato vsa antična gledališča, vključno s pokrajino in celo paleto običajev, uprizoritvene umetnosti ter 

rokopisov in dramskih del, ki so bila uprizorjena, pa tudi sama arheološka najdišča pomenijo izjemno 

mešanico kulturne dediščine, ki je mešane narave (naravna in takšna, ki jo je ustvaril človek) ter 

vključuje materialne (vključno s premičnimi in nepremičnimi deli) in nematerialne dele (ustno izročilo, 
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uprizoritvena umetnost, obrtništvo in obredi) ter raznolike kulturne izraze. 

Večinoma so raztresena po evro-sredozemskem območju na jugu, v obmorskih državah Črnega morja na 

vzhodu, na Iberskem polotoku na zahodu ter vse do obal Severnega morja in severnega Atlantskega 

oceana. 

Žal so številna gledališča zaradi visokih stroškov obnove in vzdrževanja zapuščena. Finančna kriza, ki je 

prizadela Evropo, je popolnoma spremenila prednostne naloge držav članic in ukrepi na področju kulture 

niso bili več v središču pozornosti. 

Unija v skladu s členom 167 PDEU „prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo 

nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino“. Na ta 

način se spodbuja sodelovanje med državami članicami, tako da se podpirajo in dopolnjujejo njihove 

dejavnosti na področju izboljševanja „poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov“ 

ter ohranjanja in varstva „kulturne dediščine evropskega pomena“. Kulturna dediščina lahko ima tudi 

koristi za okolje, saj omogoča trajnostni razvoj krajin. 

Od sprejetja evropske agende za kulturo leta 2007, ki jo je Evropska komisija leta 2018 spremenila in 

sprejela novo evropsko agendo, je kulturna dediščina ena prednostnih nalog evropskega sodelovanja na 

področju kulturne politike. Kulturna dediščina lahko ima veliko vlogo v procesu gospodarskega in 

družbenega razvoja številnih držav članic in lahko neposredno podpira kulturne in socialne inovacije, 

vključene v lokalni okvir, kjer lahko kulturna dediščina prispeva k razvoju in večji blaginji prebivalstva. 

To je bilo poudarjeno v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 8. septembra 2015 z naslovom Na poti k 

celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo. To je poudarjeno tudi v Rimski izjavi, ki so jo 

sprejeli voditelji 27 držav članic, Evropski svet, Evropski parlament in Evropska komisija in v kateri je 

bilo izpostavljeno, da je socialna Evropa unija, ki ohranja našo kulturno dediščino in spodbuja kulturno 

raznolikost. Podobno je izraženo tudi v poročilu strokovne skupine za pobudo Obzorje 2020 o kulturni 

dediščini z naslovom Kulturna dediščina v službi Evrope. 

Nedavno je Svet v svojih sklepih o potrebi po postavljanju kulturne dediščine v ospredje politik EU 

(2018/C, 196/05) pozval Komisijo in države članice, naj „spodbujajo podporo digitalizaciji kulturne 

dediščine kot orodje za prost dostop do kulture in znanja ter tako spodbujajo inovacije, ustvarjalnost in 

participativno upravljanje kulturne dediščine“. 

Pilotni projekt, ki gradi na dinamiki, ki jo je prineslo evropsko leto kulturne dediščine leta 2018, vključuje 

tri glavne vidike: 

(a) proces popolnega kartiranja, da se opredelijo potrebe in ogrožena kulturna dediščina; 

(b) mreženje organizacij (konzorcij), ki se ukvarjajo z antičnimi gledališči, da bi: 

a. izmenjali primere dobre prakse, 

b. poiskali skupne izkušnje in zgodbe ter 

c. organizirali skupne dejavnosti z namenom ustanoviti vseevropski gledališki festival; 

(c) oblikovanje spletne platforme, katere cilj bo popolna digitalizacija gledališč, njihove zgodovine, 

ustreznih informacij o sedanjih dejavnostih, pa tudi virtualna (po možnosti 3D) predstavitev dejanskih 

gledališč. 

Cilj prve faze projekta bo vzpostaviti podlago za drugo fazo, ko bo ustanovljen vseevropski gledališki 

festival, ki bo vsako leto potekal v različnih krajih. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Antična gledališča so zibelka temeljnih vrednot, na katerih gradi evropska civilizacija. Njihova brezhibna 

arhitektura priča, da sta kultura in demokracija nedvomno povezana. Prek njih lahko spoznamo zgodovinsko 

vlogo odprtih skupščin. Glede na to, da so gledališča v različnih oblikah ohranjena do danes in so operativna 

ali lahko to hitro postanejo, današnjim obiskovalcem omogočajo, da na lastni koži doživijo brezčasne 

koncepte in postanejo del živega muzeja. 

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

Osnutek dopolnitve 846 
=== S&D//7336 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 15 04 77 23 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 23 
1.1.PPPA 

    3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj      3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Music Moves Europe: spodbujanje evropske glasbene raznolikosti in talenta 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

ukrepa. 

V Evropi se lahko pohvalimo z nekaterimi vodilnimi pisci pesmi, izvajalci, koncertnimi prizorišči, festivali, 

založbami, založniki, distributerji, zagonskimi podjetji in digitalnimi storitvami. Ustvarjanje, produkcija, 

distribucija in potrošnja glasbe so se v zadnjih nekaj letih temeljito spremenili: pojavili so se novi 

distribucijski kanali, zmogljivi digitalni predvajalniki, inovativna zagonska podjetja, poslovni modeli in 

vzorci potrošnje. Digitalizacija, na primer v primeru pretakanja glasbe, je sektorju prinesla priložnosti, a 

tudi številne izzive. 

Pripravljalni ukrep bo obravnaval nekatere glavne izzive v sektorju, upošteval bo rezultate nedavnega 

dialoga z glasbenimi deležniki, ki je potekal na ravni Unije, in se osredotočil na naslednja področja: (a) 

spletna in običajna distribucija (npr. povečanje dostopa državljanov do glasbe v vsej njeni raznolikosti), 

(b) razvoj umetnikov in repertoarjev (vključno s spodbujanjem mobilnosti umetnikov in čezmejnega 

kroženja evropskega repertoarja). 

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: 

Po razpravah na ravni EU s predstavniki glasbenega sektorja je ta pripravljalni ukrep odziv na prepoznane 

potrebe po bolj usmerjeni podpori evropskemu glasbenemu sektorju ter z vrsto dejavnosti obravnava 

tematska vprašanja. Opiral bi se na obstoječe, a daleč preveč omejene možnosti podpore glasbi v okviru 

programa Ustvarjalna Evropa, in jih dopolnjeval. Omeniti je treba, da bi prinesel dodano vrednost 
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opredeljenim političnim prednostnim nalogam na področju kulture, kakor je navedeno v Pogodbah. 

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

Osnutek dopolnitve 972 
=== GUE//8071 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 18 05 03 01 — Spodbujanje varne evropske družbe 

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 05 03 01 
1.1.31 

195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Postavka: 

Spodbujanje varne evropske družbe 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene: 

– podpori politik Unije za notranjo in zunanjo varnost ter obenem izboljšanje konkurenčnosti in tehnološke 

baze industrije Unije na področju varnosti ter spodbuda sodelovanja ponudnikov in uporabnikov 

varnostnih rešitev. Dejavnosti bodo usmerjene v razvoj inovativnih tehnologij in rešitev, ki odpravljajo 

varnostne vrzeli in pomagajo pri preprečevanju varnostnih groženj. Dejavnosti bodo osredotočene na boj 

proti kriminalu in terorizmu; varovanje kritične infrastrukture; krepitev varnosti z upravljanjem meja; 

povečanje odpornosti Evrope na krize in nesreče, obenem pa na varstvo osebnih podatkov in temeljnih 

človekovih pravic, 

– podpori krepitvi podlage in podpore Unije inovacij in evropskega raziskovalnega prostora, ki je potrebna 

za spodbujanje razvoja inovativnih družb in politik v Evropi s sodelovanjem državljanov, podjetij in 

uporabnikov v raziskavah in inovacijah ter spodbujanje usklajenih politik na področju raziskav in 

inovacij v okviru globalizacije. 

Obrazložitev: 

Po navedbah Komisije ta proračunska vrstica podpira politike Unije za notranjo in zunanjo varnost, 

izboljšuje konkurenčnost in tehnološko bazo industrije Unije na področju varnosti ter spodbuja sodelovanje 

ponudnikov in uporabnikov varnostnih rešitev. Prav tako spodbuja pobude v zvezi z upravljanjem meja. Ta 

proračunska vrstica se ukine, sredstva pa prerazporedijo na socialno varnost in sodstvo, izkoreninjenje 

revščine ter dostojno delo v EU in po svetu. 

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

Osnutek dopolnitve 502 
=== VERT/7630 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 01 05 21 — Odhodki za uradnike in začasne uslužbence, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske 

programe − ITER 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 01 05 21 
1.1.12 

5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 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 502 
=== VERT/7630 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 01 05 22 — Zunanji sodelavci, ki izvajajo raziskovalne in inovacijske programe − ITER 

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 05 22 
1.1.12 

192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 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 502 
=== VERT/7630 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 01 05 23 — Drugi odhodki za upravljanje za raziskovalne in inovacijske programe − ITER 

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 05 23 
1.1.12 

700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 
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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 496 
=== VERT/7615 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 01 — Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost 

elektroenergetskih in plinskih omrežij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

Rezerva         

Skupaj  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

Obrazložitev: 

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

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

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

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

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 111 
=== ITRE/5177 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 01 — Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost 

elektroenergetskih in plinskih omrežij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Rezerva         

Skupaj  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Obrazložitev: 

Na razpis za IPE na področju energetike leta 2019 je prišlo dosti preveč prijav. To pomeni, da znesek, 

ki ga je predlagala Komisija za odobritve za prevzem obveznosti za leto 2020, ni primeren. Glede na to, da 

se 

prijavlja veliko čvrstih in zrelih čezmejnih projektov, ki so bistveni za uresničevanje ciljev energetske unije, 
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bi bilo treba znesek povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 892 
=== EPP//7021 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 01 — Nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga ter čezmejna interoperabilnost 

elektroenergetskih in plinskih omrežij 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Rezerva         

Skupaj  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Obrazložitev: 

Na razpis instrumenta za povezovanje Evrope na področju energetike leta 2019 je prišlo dosti preveč prijav. 

To pomeni, da znesek sredstev za prevzem obveznosti, ki ga Komisija predlaga za leto 2020, ni primeren. 

Glede na to, da se prijavlja veliko čvrstih in zrelih čezmejnih projektov, ki so bistveni za uresničitev ciljev 

energetske unije, bi bilo treba znesek povečati. Ta program z odhodki, ki so trenutno ponderirani po stopnji 

40 %, precej prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Morebitna dodatna proračunska sredstva bodo 

v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in bodo še dodatno prispevala k uresničevanju tega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 497 
=== VERT/7616 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 02 — Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 

Rezerva         

Skupaj  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 

Obrazložitev: 

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

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

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

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

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 791 
=== S&D//7276 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 02 — Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

Rezerva         

Skupaj  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 893 
=== EPP//7022 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 02 — Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Rezerva         

Skupaj  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Obrazložitev: 

Število prijav na razpis IPE za energetiko za leto 2019 z okvirnim proračunom v višini 750.000.000 EUR je 

bilo že 2,2-krat preseženo. Dodatna odobrena sredstva so namenjena vsaj delnemu reševanju nezadostnega 

financiranja. Ta program z odhodki, ki so trenutno ponderirani po stopnji 40 %, precej prispeva k boju proti 

podnebnim spremembam. Morebitna dodatna proračunska sredstva bodo v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in 

bodo še dodatno prispevala k uresničevanju tega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 87 
=== ITRE/5058 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 02 — Izboljšanje zanesljivosti oskrbe Unije z energijo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Rezerva         

Skupaj  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Obrazložitev: 
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Število prijav na razpis IPE za energetiko za leto 2019 z okvirnim proračunom v višini 750.000.000 EUR je 

bilo že 2,2-krat preseženo. Dodatne odobritve so namenjene vsaj delnemu pokrivanju nezadostnega 

financiranja. 

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

Osnutek dopolnitve 498 
=== VERT/7617 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 03 — Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

Rezerva         

Skupaj  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

Obrazložitev: 

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

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

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

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

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 792 
=== S&D//7277 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 03 — Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Rezerva         

Skupaj  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 88 
=== ITRE/5059 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 03 — Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Rezerva         

Skupaj  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Obrazložitev: 

Število prijav na razpis IPE za energetiko za leto 2019 z okvirnim proračunom v višini 750.000.000 EUR je 

bilo že 2,2-krat preseženo. Dodatne odobritve so namenjene vsaj delnemu reševanju nezadostnega 

financiranja. 

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

Osnutek dopolnitve 894 
=== EPP//7023 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 01 03 — Prispevanje k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Rezerva         

Skupaj  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Obrazložitev: 

Število prijav na razpis IPE za energetiko za leto 2019 z okvirnim proračunom v višini 750.000.000 EUR je 

bilo že 2,2-krat preseženo. Dodatna odobrena sredstva so namenjena vsaj delnemu reševanju nezadostnega 

financiranja. Ta program z odhodki, ki so trenutno ponderirani po stopnji 40 %, precej prispeva k boju proti 

podnebnim spremembam. Morebitna dodatna proračunska sredstva bodo v letu 2020 z lahkoto izkoriščena in 

bodo še dodatno prispevala k uresničevanju tega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 803 
=== S&D//7288 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 32 02 10 — Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 10 
1.1.DAG 

16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Rezerva         

Skupaj  16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

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, 
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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 961 
=== GUE//8013 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 77 08 — Pilotni projekt – Energetska revščina – Ocena učinka krize ter pregled obstoječih 

in morebitnih novih ukrepov v državah članicah 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 08 
1.1.PPPA 

p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Obrazložitev: 

Ker je energetska revščina trdovraten problem, je treba na ravni EU storiti več. Tudi ustanovitev evropske 

opazovalnice za energetsko revščino bi bila v skladu s tem. 

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

Osnutek dopolnitve 99 
=== ITRE/5155 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 77 12 — Pripravljalni ukrep – Vzpostavitev celostne podpore za premogovno in ogljično 

intenzivne regije v prehodu 

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 

32 02 77 12 
1.1.PPPA 

p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Namen tega pripravljalnega ukrepa je zagotoviti učinkovitost .......... vzpostavitvijo platforme, ki bi morala 

Komisiji omogočiti, da: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

– opredeli premogovno in ogljično intenzivne regije Unije v prehodu in njihovo pametno specializacijo, 

– oblikuje temu namenjen niz orodij z: (a) dobro prakso, (b) obstoječimi podpornimi instrumenti za 

opredelitev najboljše sinergije, (c) izmenjavo informacij z regijami in med njimi,  

– vzpostavi forume deležnikov in zagotovi orodja za medregionalne izmenjave, vključno s celovitimi 

časovnimi načrti za ponovno industrializacijo z nizkimi emisijami in s potrebami po preusposabljanju, 

– opredeli ozka grla na terenu in racionalizira podporo za novo tehnologijo ter za razvoj in razširjanje 

inovacij za čistejši premog, vključno z zajemanjem in geološkim shranjevanjem ogljika, zajemanjem in 
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uporabo ogljika ter uplinjanjem premoga, 

– vzpostavi zbirko primerov dobre prakse in operativnih smernic, sčasoma pa tudi nabor praktičnih orodij 

za premogovno in ogljično intenzivne regije v prehodu iz tretjih držav, in sicer prek ukrepov za krepitev 

zmogljivosti v okviru pariškega sporazuma, 

– ustanovi delovno skupino med generalnimi direktorati za: (a) opredelitev področij, kjer bi bila možna 

sinergija med politikami/programi Unije, da bi zagotovili čim učinkovitejšo finančno in politično 

podporo po letu 2020; (b) pomoč regijam (centralni in lokalni organi) pri razvoju trajnostnih strategij za 

prehod. 

– Za uresničitev podnebnih ciljev EU in izpolnitev njenih zavez iz Pariškega sporazuma – ob hkratni 

zagotovitvi pravičnega energetskega prehoda, pri katerem premogovne regije ne bodo zapostavljene – 

predlagamo, da se povečajo sredstva za platformo za premogovne regije v prehodu, ki je bila 

vzpostavljena leta 2018 v okviru pripravljalnega ukrepa in se izvaja tudi v letu 2019, in njen 

sekretariat, in sicer tako da se sredstva za ta pripravljalni ukrep v proračunu za leta 2020 povečajo, 

njegovo področje uporabe pa razširi na: 

– dodatno tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti v premogovno in ogljično intenzivnih regijah EU, in 

sicer na področjih, kot so priprava strategij, razvoj in financiranje projektov in spodbujanje zasebnih 

naložb (medtem ko so leta 2017 v pobudi EU sodelovale še štiri pilotne regije, jih je bilo marca 2019 že 

20), 

– sodelovanje z državami članicami in opazovalkami Energetske skupnosti na področju premogovnih 

regij v prehodu, tako da se skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami in mednarodnimi 

partnerji organizirajo regionalne dejavnosti ozaveščanja, 

– razvoj socialne razsežnosti platforme za premogovne regije v prehodu s pomočjo primerov dobre 

prakse s področja socialnih inovacij: prekvalifikacija in izpopolnjevanje delavcev, programi za mlade 

in upokojene rudarje. 

Obrazložitev: 

Za uresničitev podnebnih ciljev EU in izpolnitev njenih zavez iz Pariškega sporazuma – ob hkratni 

zagotovitvi pravičnega energetskega prehoda, pri katerem premogovne regije ne bodo zapostavljene – 

predlagamo, da se povečajo sredstva za platformo za premogovne regije v prehodu, ki je bila vzpostavljena 

leta 2018 v okviru pripravljalnega ukrepa in se izvaja tudi v letu 2019, in njen sekretariat, in sicer tako da se 

sredstva za ta pripravljalni ukrep v proračunu za leta 2020 povečajo, njegovo področje uporabe pa razširi na: 

(1) dodatno tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti, (2) sodelovanje z državami članicami in opazovalkami 

Energetske skupnosti in (3)razvoj socialne razsežnosti platforme. 

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

Osnutek dopolnitve 108 
=== ITRE/5174 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 16 
1.1.PPPA 

    800 000 400 000 800 000 400 000 

Rezerva         

Skupaj      800 000 400 000 800 000 400 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Vzpostavitev evropske virtualne platforme in foruma za prepoznavanje izzivov za 

opredelitev tehničnih standardov, za izmenjavo najboljših praks in spodbujanje razširitve podatkovnih 
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storitev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj projekta je vzpostaviti platformo za izmenjavo najboljših praks in tehničnih nasvetov na podlagi 

dosedanjih izkušenj v različnih državah članicah in lokalnih skupnostih, da bi se spodbudila razširitev 

podatkovnih storitev, kot so blokovna veriga, internet stvari in umetna inteligenca.  

V svetu, ki se hitro spreminja, utegnejo biti izmenjave informacij, harmonizacija in interoperabilnost 

različnih pobud ključne za določitev meril za uporabo teh tehnologij v naslednjih letih. Upoštevati je treba 

tudi vse večjo povezljivost in potrebo po tem, da so na voljo pametne rešitve, ki so pripravljene za 

izvajanje. 

Virtualna platforma bi morala vključevati predstavnike vseh zainteresiranih deležnikov in biti odprta za 

vse vrste prispevkov, ki jih posredujejo morebitni uporabniki, aktivni potrošniki in državljani nasploh. 

Pomagati bi morala pri izgradnji stalnega foruma, ki bi ga spremljala in usklajevala Evropska komisija. 

Nato bi ga bilo mogoče uporabiti za razpravo o pobudah na področju podatkovnih storitev, saj bi tvoril 

nekakšen forum za stalno posvetovanje, kjer bi lahko ideje izmenjevala celotna skupnost inovatorjev, 

razvijalcev, deležnikov, tradicionalnih akterjev, aktivnih državljanov, ki že delujejo s številnimi 

oprijemljivimi primeri po vsej Evropi. 

Komisija bi lahko platformo uporabljala za boljše širjenje informacij o tem sektorju, saj je znano, da 

osrednji prispevek k razvoju skupnih pravil, standardov in praks vedno predstavlja prednost pri 

oblikovanju in delovanju novih instrumentov. 

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: 

Platforma ali forum bi omogočala stalne razprave in izmenjave najboljših praks na področju podatkovnih 

storitev, zbiranje najprimernejših izkušenj, ki jih predlagata zasebni in javni sektor in s katerimi se podpira 

razširitev teh tehnologij. 

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

Osnutek dopolnitve 705 
=== R-E//7440 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 04 03 01 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Rezerva         

Skupaj  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Opombe: 

Za odstavkom: 
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Podpora ukrepom za tržno uvajanje bo del programa .......... zmogljivosti in financiranje naložb, podobno kot 

doslej. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 486 
=== VERT/7602 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 04 03 01 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

Rezerva         

Skupaj  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

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 784 
=== S&D//7269 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 04 03 01 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 

Rezerva         

Skupaj  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 
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Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 876 
=== EPP//7005 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 04 03 01 — Prehod na zanesljiv, trajnosten in konkurenčen energetski sistem 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Rezerva         

Skupaj  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Podpora ukrepom za tržno uvajanje bo del programa .......... zmogljivosti in financiranje naložb, podobno kot 

doslej. 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

raziskovalnih projektov. 

Obrazložitev: 

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

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

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

sklopu energijskih ciljev (odhodki za podnebje so ponderirani po stopnji 100 %). Nadaljnje povečanje je 

treba zagotoviti tudi z uporabo sproščenih obveznosti, kot določa člen 15(3) finančne uredbe. Celoten znesek 

sproščenih obveznosti iz leta 2018 bi bilo treba dati na voljo za proračunske vrstice Obzorja 2020.  

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

Osnutek dopolnitve 1008 
=== GUE//8138 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 05 01 01 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske,naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 
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Postavka: 

Postavka 32 05 01 01 Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – 

Fuzija za energijo (F4E) – Odhodki za podporo 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju operativnih stroškov skupnega podjetja ITER – Fuzija za energijo. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 53 845 984 EUR. Znesek v višini 1 064 484 EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 52 781 500 EUR, knjiženemu v proračun. 

Obrazložitev: 

Projekt ITER ne prispeva k uresničitvi cilja, da bi bilo 25 % porabe v večletnem finančnem okviru 

namenjene za boj proti podnebnim spremembam. Ta sredstva bi se lahko uporabila za podporo energiji iz 

obnovljivih virov za uresničitev cilja EU, da bi se energija do leta 2050 pridobivala izključno iz obnovljivih 

virov. Glede na to, da polovica držav članic jedrske energije ne uporablja, ne bi bilo prav, če bi se proračun 

za celo Unijo namenil za financiranje izbire vira energije, s katero se ne strinjajo vse države članice. 

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

Osnutek dopolnitve 502 
=== VERT/7630 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 05 01 01 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 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 612 
=== I-D//7775 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

Postavka 32 05 01 01 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) – Odhodki za podporo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Rezerva         

Skupaj  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 962 
=== GUE//8015 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 05 01 02 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) 

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 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Postavka: 

Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za ITER – Fuzija za energijo 

(F4E) 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzije za energijo zagotavlja prispevek Evropske skupnosti za 

atomsko energijo (Euratom) k skupni izvedbi mednarodnega projekta ITER. Projektu ITER, velikemu 

eksperimentalnemu objektu, ki bo dokazal znanstveno in tehnično izvedljivost fuzijske energije, bo sledila 

izgradnja predstavitvene fuzijske elektrarne (DEMO).  

To skupno podjetje ima naslednje naloge: 

– zagotoviti prispevek Euratoma za Mednarodno organizacijo za fuzijsko energijo ITER,  

– zagotoviti prispevek Euratoma za dejavnosti širšega pristopa z Japonsko za hiter razvoj fuzijske energije, 

– pripraviti in usklajevati program dejavnosti za pripravo gradnje demonstracijskega fuzijskega reaktorja 

in povezanih objektov.  

Obrazložitev: 

Denar bi bilo treba uporabiti za obnovljive vire energije. 

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

Osnutek dopolnitve 502 
=== VERT/7630 === 
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vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 05 01 02 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 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 613 
=== I-D//7776 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 05 01 02 — Gradnja, delovanje in uporaba objektov ITER – Evropsko skupno podjetje za 

ITER – Fuzija za energijo (F4E) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Rezerva         

Skupaj  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 4 
=== JURI/6403 === 

vlagatelj: Odbor za pravne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 03 77 09 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Rezerva         

Skupaj      700 000 700 000 700 000 700 000 
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Postavka: 

Pilotni projekt — Študija o korporativni potrebni skrbnosti in odgovornosti v podizvajalskih verigah 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Evropski parlament je v več poročilih Evropsko komisijo pozval, naj pripravi zakonodajne predloge o 

korporativni potrebni skrbnosti. Za zdaj so edine zavezujoče zahteve na tem področju obveznost 

nefinančnega poročanja (omejena na razkritje informacij) ter obveznosti za manjše število podjetij v 

nekaterih sektorjih (diamanti, les, minerali) in za nekatera druga podjetja (uvozniki, glavni podizvajalci). 

Pristojnosti, opredeljene v ustanovnih pogodbah EU, Komisiji dajejo pravico, da ureja naslednja 

področja: trgovinsko politiko (člen 207 PDEU), okoljsko politiko (člen 192 PDEU), harmonizacijo prava 

družb (člen 50(2)(g) PDEU) in dobro delovanje notranjega trga (člen 114 PDEU). 

EU ima obveznost, da se pri uveljavljanju svojih pristojnosti zavzema za spoštovanje temeljnih pravic, tudi 

pravic delavcev, in trajnostni razvoj. Poleg tega bi lahko različni državni zakoni o odgovornem 

korporativnem ravnanju in potrebni skrbnosti vplivali na delovanje notranjega trga in povzročili težave 

podjetjem, ki delujejo v različnih nacionalnih ureditvah. 

Zaradi interesov državljanov in podjetij EU, notranjega trga EU in ciljev EU, da je treba spodbujati 

pravice delavcev in človekove pravice, varovati okolje in zagotoviti ustrezno izvajanje obstoječe 

zakonodaje, je pomembno, da se družbena odgovornost podjetij uskladi na ravni EU, zapiše v zakonodajo 

EU na zavezujoč način in se uporablja za vsa podjetja, ki poslujejo v državah članicah EU. V pilotnem 

projektu na to temo bi lahko preučili, ali bi bila taka pobuda na ravni EU uresničljiva, saj bi tako 

izboljšali sledljivost ter spoštovanje temeljnih pravic in varstvo okolja. Preučili bi tudi, kako EU in 

državam članicam omogočiti, da bi bolje uveljavljale družbeno odgovornost podjetij in obravnavale 

zlorabe v dobavnih in podizvajalskih verigah. 

Študija bi se osredotočila na naslednja vprašanja:  

a) Potrošniški vidiki in pričakovanja  

b) Uresničevanje vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah 

c) Širjenje nacionalne zakonodaje in morebitna neskladja na državnih trgih, nepoštena konkurenca in 

trgovinske ovire 

d) Posledice za delovno zakonodajo in pravice delavcev, na primer odgovornost za kršitve predpisov o 

zdravju in varnosti na delovnem mestu, udeležbo delavcev in ustrezno izplačilo plač in drugih prejemkov. 

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: 

Potrošniki v EU želijo nakupovati odgovorno. Sledenje izvoru proizvodov in virov je ključni način, da lahko 

EU izpolni svoje obljube o skladnosti politik in bolj trajnostnem razvoju. Državljani EU želijo verjeti, da se 

javna naročila in javna finančna sredstva dodeljujejo odgovornim in poštenim podjetjem. Kljub 

državljanskim skrbem izvršljiva zakonodaja EU o tem vprašanju ne obstaja, zato je treba obstoječe zakone 

razširiti in uskladiti ter oblikovati zakonodajo o korporativni potrebni skrbnosti za celotno EU. Ta študija bi 

bila lahko osnova za prihodnjo zakonodajo EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 1060 
=== GUE//8219 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 03 77 09 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 03 77 09 
1.1.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 200 000 400 000 200 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Sklad Unije za pomoč v sodnih postopkih v primerih inkriminacije humanitarnih akcij v 

EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva bodo porabljena za ustanovitev sklada Unije za pravno pomoč posameznikom in 

organizacijam civilne družbe, ki so bili v EU žrtve inkriminacije zaradi humanitarnih akcij, s katerimi so 

pomagali migrantom v stiski na morju ali na kopnem. 

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: 

Lani smo bili priča porastu obtožb zoper posameznike, ki so nudili humanitarno pomoč ljudem v stiski na 

morju ali na kopnem. Nevladne organizacije, ki izvajajo operacije iskanja in reševanja in so bile celo med 

kandidati za nagrado Saharova, so bile tarča obtožnic zoper posameznike in celotne organizacije ter zasegov 

ladij. Z enakimi težavami se soočajo posamezniki in organizacije civilne družbe, ki nudijo pomoč na 

kopnem. 

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

Osnutek dopolnitve 848 
=== S&D//7338 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 33 03 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

33 03 77 10 
1.1.PPPA 

    700 000 700 000 700 000 700 000 

Rezerva         

Skupaj      700 000 700 000 700 000 700 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Študija o korporativni potrebni skrbnosti in odgovornosti v podizvajalskih verigah 
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Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Evropski parlament je v več poročilih Evropsko komisijo pozval, naj pripravi zakonodajne predloge 

o korporativni potrebni skrbnosti. Za zdaj so edine zavezujoče zahteve na tem področju obveznost 

nefinančnega poročanja 

(omejene na razkritje informacij) ter obveznosti za manjše število podjetij v nekaterih sektorjih 

(diamanti, les, minerali) in za nekatera druga podjetja (uvozniki, glavni podizvajalci). 

Pristojnosti, opredeljene v ustanovnih pogodbah EU, Komisiji dajejo pravico, da ureja naslednja 

področja: trgovinsko 

politiko (člen 207 PDEU), okoljsko politiko (člen 192 PDEU), harmonizacijo prava družb (člen 50(2)(g) 

PDEU) 

in dobro delovanje notranjega trga (člen 114 PDEU). 

EU ima obveznost, da se pri uveljavljanju svojih pristojnosti zavzema za spoštovanje temeljnih pravic, tudi 

pravic delavcev, 

in trajnostni razvoj. Poleg tega bi lahko različni državni zakoni 

o odgovornem korporativnem ravnanju in potrebni skrbnosti vplivali na delovanje notranjega trga in 

povzročili 

težave podjetjem, ki delujejo v različnih nacionalnih ureditvah. 

Zaradi interesov državljanov in podjetij EU, notranjega trga EU in ciljev EU, 

da je treba spodbujati pravice delavcev in človekove pravice, varovati okolje in zagotoviti ustrezno 

izvajanje 

obstoječe zakonodaje, je pomembno, da se družbena odgovornost podjetij uskladi na ravni EU, zapiše v 

zakonodajo EU 

na zavezujoč način in se uporablja za vsa podjetja, ki poslujejo v državah članicah EU. V pilotnem 

projektu na to temo 

bi lahko preučili, ali bi bila taka pobuda na ravni EU uresničljiva, saj bi tako izboljšali sledljivost ter 

spoštovanje 

temeljnih pravic in varstvo okolja. Preučili bi tudi, kako EU in državam članicam omogočiti, 

da bi bolje uveljavljale družbeno odgovornost podjetij in obravnavale zlorabe v dobavnih in podizvajalskih 

verigah. 

Študija bi se osredotočila na naslednja vprašanja:  

a) Potrošniški vidiki in pričakovanja  

b) Uresničevanje vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah 

c) Širjenje nacionalne zakonodaje in morebitna neskladja na državnih trgih, nepoštena konkurenca 

in trgovinske ovire 

d) Posledice za delovno zakonodajo in pravice delavcev, na primer odgovornost za kršitve predpisov o 

zdravju 

in varnosti na delovnem mestu, udeležbo delavcev in ustrezno izplačilo plač in drugih prejemkov. 

Pravna podlaga: 
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Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Potrošniki v EU želijo nakupovati odgovorno. Sledenje izvoru proizvodov in virov je ključni način, da lahko 

EU izpolni svoje obljube o skladnosti politik in bolj trajnostnem razvoju. Državljani EU želijo verjeti, da se 

javna naročila in javna finančna sredstva dodeljujejo odgovornim in poštenim podjetjem. Kljub 

državljanskim skrbem izvršljiva zakonodaja EU o tem vprašanju ne obstaja, zato je treba obstoječe zakone 

razširiti in uskladiti ter oblikovati zakonodajo o korporativni potrebni skrbnosti za celotno EU. Ta študija bi 

bila lahko osnova za prihodnjo zakonodajo EU. 

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

Osnutek dopolnitve 996 
=== GUE//8121 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 60 — Evropski socialni sklad (ESS) – Manj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 60 
1.2.11 

7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Rezerva         

Skupaj  7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Obrazložitev: 

S tem povečanjem za manj razvite regije v okviru Evropskega socialnega sklada naj bi ukrepali zoper vse 

večji razkorak med najmanj in najbolj razvitimi regijami, zlasti pri zaposlovanju, izobraževanju in zdravstvu. 

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

Osnutek dopolnitve 709 
=== R-E//7444 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 62 — Evropski socialni sklad – Bolj razvite regije – Naložbe za rast in delovna mesta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 62 
1.2.13 

3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Rezerva         

Skupaj  3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Obrazložitev: 

Bistveno je zagotoviti ustrezno financiranje delov Evropskega socialnega sklada, ki podpirajo politike za 

invalide. 

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

Osnutek dopolnitve 262 
=== EMPL/5653 === 
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vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 02 63 01 — Evropski socialni sklad – Operativna tehnična pomoč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 63 01 
1.2.31 

12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Rezerva         

Skupaj  12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Obrazložitev: 

Julija 2019 je stopnja izvrševanja Evropskega socialnega sklada znašala samo 27 %.  

Zapleteni postopki vodenja projektov, od priprave vlog do finančnega poslovodenja in spremljanja učinkov, 

za kar kvalifikacije pogosto niso zadostne, so ena glavnih ovir za uporabo strukturnih skladov, vključno z 

Evropskim socialnim skladom. 

Iz tega razloga je treba v zadnjem letu večletnega finančnega okvira 2014–2020 povečati finančna sredstva 

za tehnično pomoč za Evropski socialni sklad. 

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

Osnutek dopolnitve 263 
=== EMPL/5654 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 04 02 63 02 — Evropski socialni sklad – Operativna tehnična pomoč, ki jo na zahtevo države 

članice upravlja Komisija 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 63 02 
1.2.31 

p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

Obrazložitev: 

Julija 2019 je stopnja izvrševanja Evropskega socialnega sklada znašala samo 27 %.  

Zapleteni postopki vodenja projektov, od priprave vlog do finančnega poslovodenja in spremljanja učinkov, 

za kar kvalifikacije pogosto niso zadostne, so ena glavnih ovir za uporabo strukturnih skladov, vključno z 

Evropskim socialnim skladom. 

Iz tega razloga je treba v zadnjem letu večletnega finančnega okvira 2014–2020 povečati finančna sredstva 

za tehnično pomoč za Evropski socialni sklad. 

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

Osnutek dopolnitve 989 
=== GUE//8105 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Ta sredstva so med drugim namenjena podpori za ustanavljanje .......... regijah, ki jih najbolj pesti 

brezposelnost mladih. 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta sredstva bi bilo treba porabiti za polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse – Združeni 

narodi so si to zastavili kot osmi cilj trajnostnega razvoja –, pri tem pa dati prednost ustvarjanju stalnih in 

dostojnih delovnih mest s pravicami za vse, prispevati k povečanju deleža mladih, ki so zaposleni, se 

izobražujejo ali usposabljajo, ter preprečiti, da bi jih javni ali zasebni delodajalci sistematično izkoriščali 

prek prakse ali prekarnih pogodb o zaposlitvi. 

Obrazložitev: 

Mednarodna organizacija dela je v študiji „Kriza zaposlovanja v evroobmočju: trendi in politični odzivi“ 

ugotovila, da bi bilo treba za zmanjšanje brezposelnosti mladih v obdobju 2014–2020 porabiti 21 milijard 

EUR. 

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

Osnutek dopolnitve 280 
=== EMPL/5695 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

EMPL/5695 = Sporazumna dopolnitev 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Obrazložitev: 

Brezposelnost mladih v nekaterih državah članicah ostaja nesprejemljivo visoka. Evropsko računsko sodišče 

je jasno zapisalo, da je treba sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih povečati, ne zmanjšati. 

Kot je izjavila predsednica Komisije Ursula von der Leyen, boj proti njej ostaja prednostna naloga, zato je 

treba za to pobudo zagotoviti zadostna sredstva 

Sporazumna dopolnitev med EMPL/5656, EMPL/5655 

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

Osnutek dopolnitve 728 
=== S&D//7211 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Obrazložitev: 

Brezposelnost mladih v nekaterih državah članicah ostaja nesprejemljivo visoka. Kot je izjavila predsednica 

Komisije Ursula von der Leyen, boj proti njej ostaja prednostna naloga. Zato je treba za to pobudo zagotoviti 

zadostna sredstva. 

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

Osnutek dopolnitve 908 
=== EPP//7038 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Obrazložitev: 

Predlagano povečanje za leto 2020 je upravičeno, saj je treba nujno zagotoviti nemoteno delovanje tega 

programa in učinkovit odgovor na brezposelnost mladih. Osnutek dopolnitve finančni znesek za pobudo za 

zaposlovanje mladih povečuje na raven, odobreno v letu 2019, kar je minimum, potreben za dosego 

ambicioznih ciljev tega programa. 

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

Osnutek dopolnitve 510 
=== VERT/7655 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Obrazložitev: 
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Stopnja brezposelnosti mladih ostaja visoka povsod v EU, še zlasti pa v nekaterih regijah in državah članicah 

Unije. Raven financiranja pobude za zaposlovanje mladih v letu 2019 je dosegla zgolj minimum, potreben za 

njeno izvajanje in dejanski učinek. Zato njenega proračuna v letu 2020 ne bi smeli zmanjšati, temveč ga je 

treba vsaj ohraniti na isti ravni. 

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

Osnutek dopolnitve 693 
=== R-E//7428 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Obrazložitev: 

Predlogi sprememb Sveta so neutemeljeni in so v nasprotju s potrebo po boju proti brezposelnosti mladih. 

Najnovejši statistični podatki (2018) Eurostata kažejo visoke stopnje brezposelnosti mladih v Španiji (34,3 

%), Grčiji (39,9 %), na Portugalskem (20,03 %) in v Romuniji (16,2 %). Prvotna dodelitev za leto 2020 za 

pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2019 izrecno ni bila vnaprejšnja dodelitev proračuna za leto 2020. 

Zato je bila določitev odobritev za prevzem obveznosti v višini 116,7 milijona EUR za leto 2020 v skladu s 

proračunskim načrtovanjem. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 285 
=== REGI/6251 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 04 02 64 — Pobuda za zaposlovanje mladih 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Rezerva         

Skupaj  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 990 
=== GUE//8106 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 04 02 65 — Evropska solidarnostna enota – Prispevek iz Evropskega socialnega sklada 

Spremeniti naziv postavke in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

04 02 65 
1.2.31 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Člen 04 02 65Evropska solidarnostna enota – Prispevek iz Evropskega socialnega sklada 

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se črta.Te odobritve so namenjene kritju finančnega prispevka iz ESS za evropsko 

solidarnostno enoto v skladu s splošnimi in posebnimi cilji. 

Obrazložitev: 

Sredstva Evropskega socialnega sklada bi bilo treba usmeriti k pobudam, ukrepom in programom, ki 

prispevajo k ustvarjanju dostojnih in sprejemljivih delovnih mest. Evropska solidarnostna enota ne prispeva 

k uresničitvi tega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 291 
=== REGI/6257 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 10 02 77 04 — Pilotni projekt – Celovite metode za povečanje potresne varnosti in energetske 

učinkovitosti obstoječih stavb 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 02 77 04 
1.2.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Obrazložitev: 

Prenova obstoječih stavb je glavni cilj držav članic EU. 

Za to bi bilo treba razviti akcijski načrt za prenovo in posodobitev obstoječih nepremičnin. 

Opredeliti trajnostne tehnike prenove, s katerimi se lahko zmanjša potresna občutljivost in poveča 

energetska učinkovitost stavb, pa je vse prej kot lahko. Dodatne in aktualnejše raziskave in rezultati so nujno 

potrebni. 

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

Osnutek dopolnitve 837 
=== S&D//7327 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

Dodati: 10 02 77 06 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

10 02 77 06 
1.2.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 – Celovite metode za povečanje potresne varnosti in energetske učinkovitosti obstoječih 

stavb 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Prenova obstoječih stavb je glavni cilj držav članic EU. Za to bi bilo treba razviti akcijski načrt za prenovo 

in posodobitev obstoječih nepremičnin. Opredeliti trajnostne tehnike prenove, s katerimi se lahko zmanjša 

potresna občutljivost in poveča energetska učinkovitost stavb, pa je vse prej kot lahko. Dodatne in 

aktualnejše raziskave in rezultati so nujno potrebni. 

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

Osnutek dopolnitve 559 
=== I-D//7722 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 13 01 04 04 — Odhodki za podporo programa za podporo strukturnim reformam 

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 

13 01 04 04 
1.2.31 

1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov zaradi pripravljalnih, spremljevalnih, nadzornih, revizijskih in 

ocenjevalnih dejavnosti, ki so potrebne za vodenje programa za podporo strukturnim reformam in 

uresničitev njegovih ciljev, zlasti za študije, sestanke strokovnjakov, ukrepe informiranja in komuniciranja, 

vključno z institucionalnim komuniciranjem o prednostnih nalogah politik Unije, če se nanašajo na splošne 

cilje zadevne uredbe, stroške, povezane z omrežji informacijske tehnologije, ki se osredotoča na obdelavo in 

izmenjavo podatkov, skupaj z vsemi drugimi stroški za tehnično in upravno pomoč, ki jih ima Komisija 
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zaradi vodenja programa za podporo strukturnim reformam. Zajemajo lahko tudi stroške drugih podpornih 

dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in spremljanje projektov podpore na terenu. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za 

podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 

1305/2013 (UL L 129, 19.5.2017, str. 1). 

Obrazložitev: 

Ne moremo podpreti pobude za vsiljevanje strukturnih reform suverenim državam. 

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

Osnutek dopolnitve 1001 
=== GUE//8126 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 03 60 — Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Manj razvite regije – Naložbe za rast in 

delovna mesta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 60 
1.2.11 

20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Obrazložitev: 

V nasprotju s ciljem EU glede socialne in teritorialne konvergence se je razlika med najrevnejšimi in 

najbogatejšimi regijami v Evropi v zadnjih letih povečala, kar je predvsem posledica obsežnih varčevalnih 

politik. Za boj proti temu trendu je treba znatno povečati sredstva za kohezijo, zlasti v najmanj razvitih 

regijah Evrope. 

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

Osnutek dopolnitve 1002 
=== GUE//8127 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 03 63 — Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Dodatna sredstva za najbolj oddaljene in 

redko poseljene regije – Naložbe za rast in delovna mesta 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 63 
1.2.14 

235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Rezerva         

Skupaj  235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Obrazložitev: 

Posebna sredstva za najbolj oddaljene regije v okviru kohezijske politike za obdobje 2014–2020 pomenijo 

neposredno izvedbo posebne določbe člena 349 PDEU za dostop najbolj oddaljenih regij do sredstev iz 
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strukturnih skladov. Glede na strukturne družbene in gospodarske razmere v najbolj oddaljenih regijah, kar 

je priznano tudi v členu 349 PDEU (oddaljenost, otoška lega, ekonomska odvisnost, ...), je treba občutno 

povečati sredstva v ta namen. 

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

Osnutek dopolnitve 816 
=== S&D//7306 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Promocija partnerstev med mesti v svetovnem merilu za izvajanje nove urbane agende 

(NUA) Organizacije združenih narodov, s posebnim poudarkom na sodelovanju pri vprašanjih in 

politikah, povezanih s krožnim gospodarstvom, ter pri vprašanjih kakovosti zraka, energetskega prehoda 

in vključevanja migrantov in beguncev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Politika razvoja mest EU in mednarodno sodelovanje na področju politike mest napredujeta pri 

vprašanjih, kot so pametna mesta, odstranjevanje odpadkov in prilagajanje na podnebne spremembe. 

Drugim vprašanjem se, kot kaže, poveča občutno manj pozornosti. Zato je namen tega pilotnega 

projekta/pripravljalnega ukrepa preveriti mednarodne izkušnje in razumeti najboljše prakse na štirih 

področjih trajnostnega razvoja mest, ki so razmeroma zapostavljena, čeravno so bistvena za kakovost 

življenja v mestih v EU in drugje. Gre za področja, na katerih lahko mesta z vseh koncev sveta, tudi iz 

manj bogatih držav, ponudijo številne izkušnje mestom v EU. Področje bistvenega pomena je denimo 

krožno gospodarstvo, kjer se lahko mesta iz EU veliko naučijo od mest drugje po svetu. Nekdanji evropski 

komisar Janez Potočnik, ki je sedaj sopredsednik Mednarodnega foruma za vire programa OZN za okolje 

(UNEP), pravi, da "prehod v krožno gospodarstvo ni le nujen, temveč neizogiben". Gre torej za eno od 

štirih ključnih področij, na katerih je treba preizkusiti nove prakse, pridobljene z mednarodnimi 

izkušnjami, ki lahko nato postanejo zgledi za prihodnje programe razvoja mest EU v okviru kohezijske 

politike. Da se zagotovi uspeh tega sodelovanja, je pomembno pritegniti deležnike iz EU in od drugod, 

zlasti raziskovalno skupnost in zasebni sektor. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Ob sprejetju nove urbane agende OZN oktobra 2016 v Quitu se je EU prostovoljno zavezala, da bo 

uresničevala to agendo prek svoje agende za mesta in da bo spodbujala sodelovanje med mesti na področju 

njihovega trajnostnega razvoja. Dosedanje izkušnje z ukrepi EU kažejo, da so ključna področja agend za 



 

 40 

mesta zapostavljena. Štiri takšna področja bodo testirana prek tega pilotnega projekta/pripravljalnega ukrepa, 

da bi se izboljšala politika mest v EU in drugje ter zagotovile informacije za sodelovanje med mesti v 

prihodnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 1004 
=== GUE//8131 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 26 
1.2.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 – BEST Culture: program za podporo kulturni raznolikosti v evropskih čezmorskih regijah 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja so za EU vir neizmerljivega kulturnega bogastva. 

To dokazuje zlasti dejstvo, da Unesco uvršča dve starodavni kulturni praksi iz teh regij – „maloya“ iz 

Reuniona in „gwoka“ iz Guadeloupa – kot del svetovne nesnovne kulturne dediščine. 

V okviru posebnega pristopa EU k čezmorskim regijam (najbolj oddaljenim regijam ter čezmorskim 

državam in ozemljem) bi bilo treba oblikovati tudi pobudo za varstvo identitete in kulturne raznolikosti teh 

regij, ki bi morala predvsem koristiti evropskim avtohtonim ljudstvom, kot so Indijanci v Gvajani. 

Cilj pilotnega projekta BEST Culture je po vzoru programa BEST za spodbujanje in podpiranje biotske 

raznovrstnosti in ekosistemskih storitev vzpostaviti namenski mehanizem za najbolj oddaljene regije ter 

čezmorske države in ozemlja, da bi varovali in spodbujali lokalno in avtohtono kulturo ter posredovali 

lokalno znanje, umetnost in običaje, ki združujejo čezmorske skupnosti. Vzpostavljen bo mehanizem 

financiranja, namenjen izključno varovanju, podpiranju in spodbujanju avtohtonega kulturnega bogastva 

najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih držav in ozemelj, promociji teh območij in njihovih prebivalcev ter 

kulturnim izmenjavam med njimi in celotno EU. 

Pilotni projekt bo obravnaval vse žive tradicije in običaje, ki se prenašajo iz roda v rod, na primer ustna 

izročila, uprizoritvene umetnosti, socialne prakse, rituale in prireditve, znanje in prakso v zvezi z naravo 

in univerzumom, pa tudi znanje in izkušnje, potrebne za tradicionalno rokodelstvo. Pilotni projekt se bo 

razširil na celotno geografsko območje evropskih najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih držav in ozemelj, 

vključno z Grenlandijo. V projektu bodo lahko sodelovale vse osebe ali organizacije s tega geografskega 

območja, pod pogojem, da je glavni namen njihovega delovanja varovanje in spodbujanje tradicionalne 

kulture najbolj oddaljenih regij ter čezmorskih držav in ozemelj. 

Drugi evropski programi, kot je program Ustvarjalna Evropa, bi lahko dopolnili cilj pilotnega projekta o 

varstvu tradicionalne kulture in se na primer uporabljali za razširjanje kulturnega znanja in praks po vsej 

EU prek evropskih komunikacijskih omrežij in medijev. 

Z večjim poudarkom na identiteti in zgodovini čezmorskih regij, ki sta prav tako povezani z identiteto in 

zgodovino celinske Evrope, bo pilotni projekt pomagal nadaljevati proces boljšega poznavanja evropskih 

čezmorskih regij. Spodbujanje lokalnih kultur oddaljenih območij celinske Evrope bi zato v celoti 

odražalo geslo EU „Združena v raznolikosti“ in odpravljalo nekatere predsodke. 
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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: 

Cilj pilotnega projekta je ohraniti in spodbujati lokalno in avtohtono kulturo, posredovati lokalno znanje, 

umetnost in običaje, ki združujejo čezmorske skupnosti, ter vzpostaviti mehanizem financiranja, namenjen 

izključno varovanju, podpiranju in spodbujanju avtohtonega kulturnega bogastva najbolj oddaljenih regij ter 

čezmorskih držav in ozemelj, promociji teh območij in njihovih prebivalcev ter kulturnim izmenjavam med 

njimi in celotno EU. 

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

Osnutek dopolnitve 292 
=== REGI/6258 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Krepitev zmogljivosti za prilagajanje na podnebne spremembe v kohezijski politiki 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Kohezijska politika naj bi bolj kot kdajkoli prej prispevala k varstvu podnebja in Komisija EU je zato 

predlagala določbe za naslednje obdobje financiranja, ki se začne leta 2021, za zagotavljanje prilagajanja 

na podnebne spremembe v infrastrukturnih projektih. V preteklosti se je ocena vpliva na podnebje sicer že 

uporabljala pri ocenjevanju večjih projektov, a so za vključevanje prilagajanja na podnebne spremembe 

potrebni bolj racionalen in usmerjen pristop ter posebna znanja in zmogljivosti subjektov, ki izvajajo 

kohezijsko politiko, zlasti upravnih organov in odborov za spremljanje (vključno z vsemi sodelujočimi 

partnerji). Da prilagajanje na podnebne spremembe ne bi postalo zgolj izpolnjevanje obrazcev, bi ga bilo 

treba uvrstiti v kontekst dolgoročnih strukturnih sprememb in prehoda naših gospodarstev. Zato je treba 

okrepiti zmogljivosti in znanje zadevnih subjektov, da se bo prilagajanje na podnebne spremembe 

učinkovito izvajalo že od začetka prihodnjega obdobja financiranja. 

Pilotni projekt bo poskušal krepiti zmogljivosti upravnih organov in odborov za spremljanje na področju 

prilagajanja na podnebne spremembe. Poleg tega bo ozaveščal o potrebi po odločitvah o načrtovanju in 

vlaganju, ki upoštevajo podnebne vidike, ter prispeval k vključevanju financiranja kohezijske politike v 

dolgoročne poti razogljičenja in uresničevanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. 

Dolgoročno bo mogoče projekt dodatno razviti v orodje, ki bo usklajevalo potrebe po financiranju za 

prilagajanje na podnebne spremembe z morebitnimi dodelitvami sredstev EU. Pilotni projekt bo mogoče 

uporabiti tudi za oglaševanje, s katerim se izpostavi prispevek kohezijske politike za varstvo podnebja. 

Predlagane so naslednje dejavnosti: 
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- vzpostavitev zbirke relevantnih subjektov med upravnimi organi in odbori za spremljanje, ki že imajo 

izkušnje z uporabo orodij za prilagajanje na podnebne spremembe ali se bodo v bližnji prihodnosti 

spoprijeli s prilagajanjem na podnebne spremembe, ter med organi, pristojnimi za energetiko in varstvo 

podnebja (udeleženci). Uporabiti bi bilo treba že obstoječa orodja in razpoložljive mreže v okviru Evropske 

komisije za usposabljanja, namenjena nacionalnim in regionalnim organom, pristojnim za upravljanje 

strukturnih in kohezijskih skladov; 

- organizacija procesa za udeležence (npr. z delavnicami), mogoče v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki 

iz akademskega sveta in svetovalnih podjetij, da bi se testiral mehanizem za prilagajanje na podnebne 

spremembe (ki ga denimo predlaga Komisija EU), ustvarile in zbrale izkušnje o njegovi uporabi, 

učinkovitosti in možnih področjih izboljšav; 

- kapitalizacija procesa, širjenje njegovih rezultatov, vključno s predlogi mehanizmov za povečanje 

zmogljivosti vseh ustreznih subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju infrastrukturnih projektov v kohezijski 

politiki; 

- politična priporočila, namenjena zagotavljanju, da bo prilagajanje na podnebne spremembe učinkovito 

orodje za izvajanje programov kohezijske politike (npr. razvoj orodja za usposabljanje na področju 

prilagajanja na podnebne spremembe prek spleta). 

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: 

Spoprijemanje s podnebnimi spremembami je med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami EU in zahteva 

ukrepe na vseh področjih. Poleg obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje, je treba varstvo podnebja določiti za 

horizontalno načelo, ki se upošteva v vseh trenutkih odločanja v Uniji in je podprto z mehanizmom za 

prilagajanje na podnebne spremembe. Za njegovo učinkovito izvajanje je treba okrepiti zmogljivosti 

ustreznih subjektov. 

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

Osnutek dopolnitve 293 
=== REGI/6259 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 27 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 27 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Promocija partnerstev med mesti v svetovnem merilu za izvajanje nove urbane agende 

(NUA) Organizacije združenih narodov, s posebnim poudarkom na sodelovanju pri vprašanjih in 

politikah, povezanih s krožnim gospodarstvom, ter pri vprašanjih kakovosti zraka, energetskega prehoda 

in vključevanja migrantov in beguncev 

Opombe: 
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Dodati naslednje besedilo: 

Politika razvoja mest EU in mednarodno sodelovanje na področju politike mest napredujeta pri 

vprašanjih, kot so pametna mesta, odstranjevanje odpadkov in prilagajanje na podnebne spremembe. 

Drugim vprašanjem se, kot kaže, poveča občutno manj pozornosti. Zato je namen tega pilotnega 

projekta/pripravljalnega ukrepa preveriti mednarodne izkušnje in razumeti najboljše prakse na štirih 

področjih trajnostnega razvoja mest, ki so razmeroma zapostavljena, čeravno so bistvena za kakovost 

življenja v mestih v EU in drugje. Gre za področja, na katerih lahko mesta z vseh koncev sveta, tudi iz 

manj bogatih držav, ponudijo številne izkušnje mestom v EU. Področje bistvenega pomena je denimo 

krožno gospodarstvo, kjer se lahko mesta iz EU veliko naučijo od mest drugje po svetu. Nekdanji evropski 

komisar Janez Potočnik, ki je sedaj sopredsednik Mednarodnega foruma za vire programa OZN za okolje 

(UNEP), pravi, da "prehod v krožno gospodarstvo ni le nujen, temveč neizogiben". Gre torej za eno od 

štirih ključnih področij, na katerih je treba preizkusiti nove prakse, pridobljene z mednarodnimi 

izkušnjami, ki lahko nato postanejo zgledi za prihodnje programe razvoja mest EU v okviru kohezijske 

politike. Da se zagotovi uspeh tega sodelovanja, je pomembno pritegniti deležnike iz EU in od drugod, 

zlasti raziskovalno skupnost in zasebni sektor. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Ob sprejetju nove urbane agende OZN oktobra 2016 v Quitu se je EU prostovoljno zavezala, da bo 

uresničevala to agendo prek svoje agende za mesta in da bo spodbujala sodelovanje med mesti na področju 

njihovega trajnostnega razvoja. Dosedanje izkušnje z ukrepi EU kažejo, da so ključna področja agend za 

mesta zapostavljena. Štiri takšna področja bodo testirana prek tega pilotnega projekta/pripravljalnega ukrepa, 

da bi se izboljšala politika mest v EU in drugje ter zagotovile informacije za sodelovanje med mesti v 

prihodnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 294 
=== REGI/6260 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 28 
1.2.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 — Sodelovanje med EU in Latinsko Ameriko na področjih teritorialnega razvoja in 

inovacij na regionalni ravni 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta ukrep bo spodbujal sodelovanje z državami Latinske Amerike in Karibov ter regionalnimi 

organizacijami na področjih inovacij na regionalni ravni in čezmejnih razvojnih strategij. 
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Opiral se bo na izkušnje kohezijske politike EU in preteklih pobud glede pametne specializacije in 

čezmejnega sodelovanja. Program sodelovanja se začne s pismom o nameri, o katerem je bil dosežen 

dogovor. Osrednji cilj tega ukrepa je usposabljanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih akterjev, 

spodbujanje dialoga med državami in regijami EU in Latinske Amerike ter podpiranje izmenjav med 

skupnostmi iz poslovnega sveta in sveta raziskav in iz civilne družbe. To bo pomagalo razviti 

organizacijske in upravne zmogljivosti v partnerskih državah za spodbujanje gospodarskih sprememb in 

diverzifikacije na manj razvitih in mejnih območjih. 

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: 

Ukrep prispeva h krepitvi povezav in sodelovanja med partnerji iz EU in Latinske Amerike ter k 

spodbujanju uravnoteženega teritorialnega razvoja in družbeno-ekonomske kohezije, pametne specializacije 

in inovacij na regionalni ravni, pa tudi h krepitvi regionalnih procesov povezovanja. Prispeval bo k izvajanju 

nove strategije EU za Latinsko Ameriko. 

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

Osnutek dopolnitve 832 
=== S&D//7322 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pripravljali ukrep — Pametna lokalna uprava, ki uporablja orodja interneta stvari, umetne inteligence, 

virtualne resničnosti in strojnega učenja, da bi se približala državljanom in bila bolj navzoča zanje 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Center za inovacije in državljansko imaginacijo je instrument za socialne inovacije, komuniciranje, 

raziskave in promocijo ter prostor za razpravo in informiranje, ki je na voljo državljanom, javnosti in 

strokovnjakom z različnih področij. Želi postati stalen laboratorij, v katerem bi lahko razvijali in testirali 

različne oblike sodelovanja med mestnimi akterji ter tako podpirali participativne prakse in spodbujali 

razprave o projektih urbanih inovacij. Center upravlja analitične procese in razvija pilotne projekte za 

skupnost ter poskuša reševati pereče težave mesta in načrtovati prihodnje projekte, da bi prepoznal 

dopolnjujoče se funkcije, povezane s sedanjo dinamiko mesta. Ena od posebnosti Centra za inovacije in 

državljansko imaginacijo je uporaba organizacije in dejanska organizacija odprtih srečanj in metodologij 

za inovacije, ki jih priporoča Evropska komisija, in sicer z uporabo koncepta četverne vijačnice (za 

obravnavo analitičnih tem s sodelovanjem strokovnjakov na lokaciji javne uprave, akademikov, 

poslovnega okolja in sektorja nevladnih organizacij) ali celo peterne vijačnice, tako da se v četverno 
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vijačnico vključi državljan, ki je neposredni upravičenec ukrepov, namenjenih izboljšanju kakovosti 

življenja v mestu. Center usklajuje in vodi kompleksne mreže participativnega upravljanja. 

Prednosti tega pilotnega projekta sta poudarjanje proaktivnosti državljanov v odnosu do lokalnih vlad in 

poudarjanje pomena njihovega sodelovanja v procesu odločanja. 

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: 

S tehnologijo naj bi se olajšal dostop državljanov do javne uprave. Zato bi bilo treba sprejeti politiko, s 

katero bi financirali lokalne inovativne rešitve, ki bi jih uporabile občine. Financiranje bi pomagalo mestom 

pri oblikovanju proizvodov, prilagojenih lokalnim potrebam, z uporabo digitalnih rešitev, ki na dostopne na 

trgu, kot so internet stvari, umetna inteligenca, virtualna resničnost in strojno učenje. Rezultati bi konkretno 

pokazali, da so stroji v službi državljanov, ter zagotovili dostopnost lokalnih javnih storitev 24 ur na dan 7 

dni v tednu. 

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

Osnutek dopolnitve 295 
=== REGI/6261 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 29 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 29 
1.2.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rezerva         

Skupaj      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Izpeljava jadransko-jonske mreže univerz, regij, gospodarskih zbornic in mest (AI-

NURECC) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlagani projekt se nadaljuje kot pripravljali ukrep, vsled uspehu pilotnega projekta z naslovom 

Evropska strategija za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) - priprava pobud in projektov z resnično 

dodano vrednostjo za celotno regijo. 

Predlagana pobuda jadransko-jonske mreže univerz, regij, gospodarskih zbornic in mest (pobuda AI-

NURECC), ki vključuje ključne deležnike iz jadranske in jonske regije, ki so združili prizadevanja v 

podporo izvajanju strategije Evropske unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), okrepili istovetenje z 

glavnimi cilji in priložnostmi EUSAIR na regionalni in lokalni ravni ter podprli premišljeno izvajanje 

njenega akcijskega načrta. 

Pobudo AI-NURECC usklajuje Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR) ob podpori štirih 

partnerjev s tega območja: Jadransko-jonska evroregija (AIE), forum jadranskih in jonskih mest (FAIC), 

forum gospodarskih zbornic jadransko-jonskega območja in forum univerz UniAdrion. 

Sedanja pobuda AI-NURECC je trajala 18 mesecev (končala se je jeseni 2018) in povratne informacije 
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deležnikov so pokazale, da je potrebna še ena – razširjena – pobuda.  

Izpeljava pobude AI-NURECC bi lahko trajala 36 mesecev (od oktobra 2019 do oktobra 2022). 

Izpeljava pobude AI-NURECC bo poskušala: 

okrepiti istovetenje regionalnih in lokalnih organov z glavnimi cilji in priložnostmi EUSAIR, spodbujanje 

učinkovitega participativnega pristopa od spodaj navzgor; 

spodbujati razvoj trajnostnega turizma z osredotočanjem na osem prednostnih dejavnosti za TSG 4, kot so 

izpeljane iz poročila nacionalnih turističnih strategij EUSAIR o skupnih prednostnih nalogah in ukrepih, 

kar zadeva akcijski načrt EUSAIR - steber IV: "Trajnostni turizem”, podpirati izvajanje dejavnosti v 

sodelovanju s člani TSG 4; 

spodbujati večaktersko mreženje in sodelovanje med predstavniki zasebnega in javnega sektorja ter 

civilno družbo, da bi:  

? podprla usklajevanje politik na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni za razvoj krožnega 

gospodarstva; 

? se spoprijela s teritorialnimi izzivi na določenih jadransko-jonskih ozemljih (gore, otoki in redko 

poseljena območja) ter povezala EUSAIR z novo teritorialno agendo in podpirala regionalno raven s 

posebnimi teritorialnimi izzivi (obstoječe platforme, mladi na območjih s teritorialnimi izzivi), da bi se 

vzpostavil dialog; 

? povečala spretnosti in znanja mladih, študentov in javnih uslužbencev, vključno s tistimi, ki živijo na na 

območjih s teritorialnimi izzivi; 

? promovirala medsektorske teme EUSAIR : "raziskave in inovacije", "razvoj MSP" in "krepitev 

zmogljivosti"; da bi torej podpirala podjetništvo, mednarodne grozde in dejavnosti vozlišč za digitalne 

inovacije za EUSAIR, pa tudi prispevala k širjenju in krepitvi obstoječih platform RIS3 in oblikovanju 

novih, kjer je to primerno; 

omogočati sinergije s TSG EUSAIR; 

spodbujati sinergije z drugimi pobudami (WESTMED, BLUEMED,) in/ali makroregionalnimi 

strategijami (EUSDR, EUSBSR, EUSALP). 

Ciljne skupine izpeljave pobude AI-NURECC bodo: 

delujoči v regionalnih in lokalnih vladah; 

univerze, institucije poklicnega izobraževanja in usposabljanja, študenti in združenja študentov; 

mladi in mladi brezposelni; 

regionalne in/ali lokalne razvojne agencije; 

gospodarske zbornice; 

mala in srednja podjetja; 

ustvarjalna in kulturna panoga; 

zasebni vlagatelji; 

otoške, podeželske in gorske skupnosti in mreže. 

Dejavnosti, ki jih bo izvajala izpeljava pobude AI-NURECC bodo: 

organizacija seminarjev za usposabljanje AI-NURECC, ki bodo osredotočeni na različna tematska 

področja in medsektorska vprašanja (trajnostni turizem, modra rast, razvoj MSP, raziskave in inovacije 

itd.); 

izvajanje strategije za pametno specializacijo (RIS3), vprašanja inovacij in razvoja MSP v okviru 

strategije; 
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oblikovanje štipendijskega sklada AI-NURECC (šest mesecev pripravništva brez stroškov v inovativnem 

podjetju z jadransko-jonskega območja); 

razvoj specifičnih študij (npr. kako se spoprijemati z izzivi, ki vplivajo na trajnostni turizem križarjenj na 

jadransko-jonskem območju, zahodna pomorska svilna cesta, kazalniki in zbiranje podatkov za otoke 

EUSAIR itd.).  

Območje delovanja izpeljave pobude AI-NURECC bo: 

makroregija EUSAIR; 

kjer je to mogoče, bi bilo treba dejavnosti usmeriti in/ali jih izvajati na jadransko-jonska ozemlja s 

specifičnimi izzivi (npr. gore, otoki in redko poseljena območja). 

Glede na to, kakšne dejavnosti želi izvajati izpeljava pobude AI-NURECC, bodo poleg partnerjev pobude 

AI-NURECC pri izvajanju specifičnih ukrepov sodelovali tudi pridruženi partnerji. 

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: 

Povratne informacije deležnikov in udeležencev v dejavnostih sedanje pobude AI-NURECC kažejo na 

potrebo po še eni pobudi, ki bo širša in bolj vključujoča. Glede na to, kakšne dejavnosti želi izvajati 

izpeljava pobude AI-NURECC, bodo poleg partnerjev pobude AI-NURECC pri izvajanju specifičnih 

dodatnih ukrepov sodelovali tudi pridruženi partnerji. 

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

Osnutek dopolnitve 843 
=== S&D//7333 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 30 
1.2.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 — Sodelovanje med EU in Latinsko Ameriko na področjih teritorialnega razvoja in 

inovacij na regionalni ravni 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Ta ukrep bo spodbujal sodelovanje z državami Latinske Amerike in Karibov ter regionalnimi 

organizacijami na področjih inovacij na regionalni ravni in čezmejnih razvojnih strategij. 

Opiral se bo na izkušnje kohezijske politike EU in preteklih pobud glede pametne specializacije in 

čezmejnega sodelovanja. Program sodelovanja se začne s pismom o nameri, o katerem je bil dosežen 
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dogovor. Osrednji cilj tega ukrepa je usposabljanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih akterjev, 

spodbujanje dialoga med državami in regijami EU in Latinske Amerike ter podpiranje izmenjav med 

skupnostmi iz poslovnega sveta in sveta raziskav in iz civilne družbe. To bo pomagalo razviti 

organizacijske in upravne zmogljivosti v partnerskih državah za spodbujanje gospodarskih sprememb in 

diverzifikacije na manj razvitih in mejnih območjih. 

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: 

Ukrep prispeva h krepitvi povezav in sodelovanja med partnerji iz EU in Latinske Amerike ter k 

spodbujanju uravnoteženega teritorialnega razvoja in družbeno-ekonomske kohezije, pametne specializacije 

in inovacij na regionalni ravni, pa tudi h krepitvi regionalnih procesov povezovanja. Prispeval bo k izvajanju 

nove strategije EU za Latinsko Ameriko. 

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

Osnutek dopolnitve 296 
=== REGI/6262 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pripravljali ukrep — Pametna lokalna uprava, ki uporablja orodja interneta stvari, umetne inteligence, 

virtualne resničnosti in strojnega učenja, da bi se približala državljanom in bila bolj navzoča zanje 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Center za inovacije in državljansko imaginacijo je instrument za socialne inovacije, komuniciranje, 

raziskave in promocijo ter prostor za razpravo in informiranje, ki je na voljo državljanom, javnosti in 

strokovnjakom z različnih področij. Želi postati stalen laboratorij, v katerem bi lahko razvijali in testirali 

različne oblike sodelovanja med mestnimi akterji ter tako podpirali participativne prakse in spodbujali 

razprave o projektih urbanih inovacij. Center upravlja analitične procese in razvija pilotne projekte za 

skupnost ter poskuša reševati pereče težave mesta in načrtovati prihodnje projekte, da bi prepoznal 

dopolnjujoče se funkcije, povezane s sedanjo dinamiko mesta. Ena od posebnosti Centra za inovacije in 

državljansko imaginacijo je uporaba organizacije in dejanska organizacija odprtih srečanj in metodologij 

za inovacije, ki jih priporoča Evropska komisija, in sicer z uporabo koncepta četverne vijačnice (za 

obravnavo analitičnih tem s sodelovanjem strokovnjakov na lokaciji javne uprave, akademikov, 

poslovnega okolja in sektorja nevladnih organizacij) ali celo peterne vijačnice, tako da se v četverno 

vijačnico vključi državljan, ki je neposredni upravičenec ukrepov, namenjenih izboljšanju kakovosti 

življenja v mestu. Center usklajuje in vodi kompleksne mreže participativnega upravljanja. 

Prednosti tega pilotnega projekta sta poudarjanje proaktivnosti državljanov v odnosu do lokalnih vlad in 
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poudarjanje pomena njihovega sodelovanja v procesu odločanja. 

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: 

S tehnologijo naj bi se olajšal dostop državljanov do javne uprave. Zato bi bilo treba sprejeti politiko, s 

katero bi financirali lokalne inovativne rešitve, ki bi jih uporabile občine. Financiranje bi pomagalo mestom 

pri oblikovanju proizvodov, prilagojenih lokalnim potrebam, z uporabo digitalnih rešitev, ki na dostopne na 

trgu, kot so internet stvari, umetna inteligenca, virtualna resničnost in strojno učenje. Rezultati bi konkretno 

pokazali, da so stroji v službi državljanov, ter zagotovili dostopnost lokalnih javnih storitev 24 ur na dan 7 

dni v tednu. 

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

Osnutek dopolnitve 841 
=== S&D//7331 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Krepitev zmogljivosti za prilagajanje na podnebne spremembe v kohezijski politiki 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Kohezijska politika naj bi bolj kot kdajkoli prej prispevala k varstvu podnebja in Komisija EU je zato 

predlagala določbe za naslednje obdobje financiranja, ki se začne leta 2021, za zagotavljanje prilagajanja 

na podnebne spremembe v infrastrukturnih projektih. V preteklosti se je ocena vpliva na podnebje sicer že 

uporabljala pri ocenjevanju večjih projektov, a so za vključevanje prilagajanja na podnebne spremembe 

potrebni bolj racionalen in usmerjen pristop ter posebna znanja in zmogljivosti subjektov, ki izvajajo 

kohezijsko politiko, zlasti upravnih organov in odborov za spremljanje (vključno z vsemi sodelujočimi 

partnerji). Da prilagajanje na podnebne spremembe ne bi postalo zgolj izpolnjevanje obrazcev, bi ga bilo 

treba uvrstiti v kontekst dolgoročnih strukturnih sprememb in prehoda naših gospodarstev. Zato je treba 

okrepiti zmogljivosti in znanje zadevnih subjektov, da se bo prilagajanje na podnebne spremembe 

učinkovito izvajalo že od začetka prihodnjega obdobja financiranja. 

Pilotni projekt bo poskušal krepiti zmogljivosti upravnih organov in odborov za spremljanje na področju 

prilagajanja na podnebne spremembe. Poleg tega bo ozaveščal o potrebi po odločitvah o načrtovanju in 

vlaganju, ki upoštevajo podnebne vidike, ter prispeval k vključevanju financiranja kohezijske politike v 

dolgoročne poti razogljičenja in uresničevanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. 

Dolgoročno bo mogoče projekt dodatno razviti v orodje, ki bo usklajevalo potrebe po financiranju za 
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prilagajanje na podnebne spremembe z morebitnimi dodelitvami sredstev EU. Pilotni projekt bo mogoče 

uporabiti tudi za oglaševanje, s katerim se izpostavi prispevek kohezijske politike za varstvo podnebja. 

Predlagane so naslednje dejavnosti: 

- vzpostavitev zbirke relevantnih subjektov med upravnimi organi in odbori za spremljanje, ki že imajo 

izkušnje z uporabo orodij za prilagajanje na podnebne spremembe ali se bodo v bližnji prihodnosti 

spoprijeli s prilagajanjem na podnebne spremembe, ter med organi, pristojnimi za energetiko in varstvo 

podnebja (udeleženci). Uporabiti bi bilo treba že obstoječa orodja in razpoložljive mreže v okviru Evropske 

komisije za usposabljanja, namenjena nacionalnim in regionalnim organom, pristojnim za upravljanje 

strukturnih in kohezijskih skladov; 

- organizacija procesa za udeležence (npr. z delavnicami), mogoče v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki 

iz akademskega sveta in svetovalnih podjetij, da bi se testiral mehanizem za prilagajanje na podnebne 

spremembe (ki ga denimo predlaga Komisija EU), ustvarile in zbrale izkušnje o njegovi uporabi, 

učinkovitosti in možnih področjih izboljšav; 

- kapitalizacija procesa, širjenje njegovih rezultatov, vključno s predlogi mehanizmov za povečanje 

zmogljivosti vseh ustreznih subjektov, ki sodelujejo pri izvajanju infrastrukturnih projektov v kohezijski 

politiki; 

- politična priporočila, namenjena zagotavljanju, da bo prilagajanje na podnebne spremembe učinkovito 

orodje za izvajanje programov kohezijske politike (npr. razvoj orodja za usposabljanje na področju 

prilagajanja na podnebne spremembe prek spleta). 

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: 

Spoprijemanje s podnebnimi spremembami je med najpomembnejšimi prednostnimi nalogami EU in zahteva 

ukrepe na vseh področjih. Poleg obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje, je treba varstvo podnebja določiti za 

horizontalno načelo, ki se upošteva v vseh trenutkih odločanja v Uniji in je podprto z mehanizmom za 

prilagajanje na podnebne spremembe. Za njegovo učinkovito izvajanje je treba okrepiti zmogljivosti 

ustreznih subjektov. 

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

Osnutek dopolnitve 297 
=== REGI/6263 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 13 03 77 31 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 03 77 31 
1.2.PPPA 

    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: 

Pripravljalni ukrep — Strategija Evropske unije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR): oblikovanje in 

priprava pobud in projektov za podporo upravljanju na več ravneh in partnerstvom, ki imajo dodano 
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vrednost za to regijo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega pripravljalnega ukrepa je organizirati in razviti: 

učinkovito upravljanje na več ravneh za uresničevanje ciljev, določenih v strategiji EU za jadransko-

jonsko regijo (EUSAIR); 

krepitev zmogljivosti med ključnimi izvajalci strategije EUSAIR kot predpogoj za učinkovito izvajanje 

akcijskega načrta EUSAIR; 

oblikovanje in pripravo ter dejansko izvajanja pobud in projektov z resnično makroregionalno vrednostjo; 

pobude za ozaveščanje, podporo partnerstvom nevladnih organizacij ter lokalnih in regionalnih organov, 

kulturne prireditve, programe usposabljanja in/ali seminarje za državljane ter zlasti za mlade iz regije, da 

bi ti posvojili strategijo EUSAIR, da bi se poudarila skupna regionalna identiteta in spodbujala 

partnerstva in mrežno povezovanje v regiji. Ti programi bi morali poudarjati državljansko vzgojo, 

mednarodno podjetništvo, priložnosti za kulturne prireditve in dobre sosedske odnose, ter spodbujati 

učinkovito vključevanje v EU držav kandidatk in potencialnih kandidatk za članstvo v EU; 

podporo mednarodnim združenjem, ki predstavljajo regije, mesta, gospodarske zbornice, univerze, 

pristaniške organe in druge, ki si želijo še izboljšati izvajanje strategije. 

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: 

Regija ima ključno vlogo pri krepitvi geografske kontinuitete v Evropi. 

Strategijo EU za jadransko in jonsko regijo je treba izvajati z uporabo vseh razpoložljivih finančnih sredstev 

iz Evropske unije, njenih držav članic in drugih obalnih držav ter iz mednarodnih finančnih institucij in 

zasebnega kapitala. Partnerstva med deležniki na lokalni in regionalni ravni ter nevladnimi organizacijami so 

pogoj za uspešno izvajanje strategije. 

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

Osnutek dopolnitve 698 
=== R-E//7433 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 13 04 61 01 — Kohezijski sklad – Operativna tehnična pomoč 

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 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Rezerva         

Skupaj  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Opombe: 

Za odstavkom: 



 

 52 

Te odobritve so namenjene podpori ukrepov za pripravo, .......... kot je določeno v členih 58 in 118 navedene 

uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Z njimi je mogoče financirati zlasti napotitev uradnikov Komisije v zadevne države članice. 

Obrazložitev: 

- Povečanje tehnične pomoči v zadnjem letu sedanjega večletnega finančnega okvira bo olajšalo pripravo 

programov za obdobje 2021-2027 ter preprečilo nepotrebne zamude, ki smo jim bili priča v začetku obdobja 

2014-2020 in ki so imele za nekatere kohezijske države občutne posledice. 

- V študiji o učinkovitosti kohezijske politike iz marca 2019, ki jo je naročil odbor CONT, je bilo 

izpostavljeno, da je tehnična pomoč v regijah, ki jih zaznamuje šibkejša institucionalna kakovost, dejansko 

"bistvenega pomena". 

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

Osnutek dopolnitve 750 
=== S&D//7233 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 13 04 61 01 — Kohezijski sklad – Operativna tehnična pomoč 

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 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Rezerva         

Skupaj  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Te odobritve so namenjene podpori ukrepov za pripravo, .......... kot je določeno v členih 58 in 118 navedene 

uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Z njimi je mogoče financirati zlasti napotitev uradnikov Komisije v zadevne države članice. 

Obrazložitev: 

Povečanje tehnične pomoči v zadnjem letu sedanjega večletnega finančnega okvira bo olajšalo pripravo 

programov za obdobje 2021–2027 ter preprečilo nepotrebne zamude, ki smo jim bili priča v začetku obdobja 

2014–2020 in ki so imele za nekatere kohezijske države občutne posledice. Študija o učinkovitosti 

kohezijske politike iz marca 2019, ki jo je naročil odbor CONT, je izpostavila, da je tehnična pomoč v 

regijah, ki jih zaznamuje šibkejša institucionalna kakovost, dejansko "bistvenega pomena". 

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

Osnutek dopolnitve 1000 
=== GUE//8125 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 01 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 
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iz H1b (ESS, ESRR in KS) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Programu strukturnih reform nasprotujemo, saj gre za mehanizem varčevanja, ki se je po vsej Evropi 

izkazalo kot neuspešno. Še več, s tem programom bi utegnili ogroziti sredstva za ključne evropske programe 

solidarnosti, kot sta ESS in ESRR, to pa je nesprejemljivo. 

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

Osnutek dopolnitve 560 
=== I-D//7723 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 01 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 

iz H1b (ESS, ESRR in KS) 

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 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za izvajanje programa za podporo strukturnim reformam, da bi 

prispevale k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim organom pri ukrepih, katerih cilj je reformiranje in krepitev institucij, 

upravljanja, javne uprave ter gospodarskih in družbenih sektorjev kot odgovor na gospodarske in družbene 

izzive, da bi se povečali kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest, 

naložbe in socialna vključenost ter bi se prispevalo k realni konvergenci v Uniji, kar bi lahko bile tudi 

priprave na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s 

pomočjo za učinkovito, uspešno in pregledno porabo sredstev Unije. 

Ta podpora bo namenjena zlasti:  

– pomoči nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob 

upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov,  

– podpori nacionalnim organom s krepitvijo njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje 

reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev 

med sektorji, 

– podpori prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije z 

upoštevanjem dobrih praks in izkušenj, pridobljenih pri obravnavanju podobnih razmer v drugih 

državah, in 

– pomoči nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer 

je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti. 
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Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za 

podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 

1305/2013 (UL L 129, 19.5.2017, str. 1). 

Obrazložitev: 

Ne moremo podpreti pobude za vsiljevanje strukturnih reform suverenim državam. 

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

Osnutek dopolnitve 415 
=== ECON/6101 === 

vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 01 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 

iz H1b (ESS, ESRR in KS) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezerva         

Skupaj  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 274 
=== EMPL/5677 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 01 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 

iz H1b (ESS, ESRR in KS) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezerva         

Skupaj  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 298 
=== REGI/6264 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

Člen 13 08 01 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 

iz H1b (ESS, ESRR in KS) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezerva         

Skupaj  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Obrazložitev: 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 281 
=== EMPL/5696 === 

vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

EMPL/5696 = Sporazumna dopolnitev 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 32 02 77 15 — Pilotni projekt — Konvencija županov kot instrument za boj proti energetski 

revščini  

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 15 
1.2.PPPA 

p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Obrazložitev: 

Energetska revščina je vseevropska težava, ki bo, če je ne bomo obravnavali, najverjetneje povzročila 

poslabšanje sedanjega gospodarskega okolja. Nekaterim potrošnikom iz EU grozi, da bodo izključeni iz 

energetskega prehoda, ki poteka, in da ne bodo mogli izkoristiti prednosti celovitega notranjega 

energetskega trga, v središču katerega bo potrošnik. S tem projektom se bodo izboljšale življenjske razmere 

evropskih državljanov, ki jim preti energetska revščina, izpolnili cilji energetske unije in zmanjšala poraba 

energije. To je že potekajoč pilotni projekt, ki ga je Komisija uvrstila v razred A (ta predlog se lahko 

uresniči, kot je predlagano). 

Sporazumna dopolnitev med EMPL/5679 

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

Osnutek dopolnitve 811 
=== S&D//7301 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj      20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Vzpostavitev celostne podpore za premogovno in ogljično intenzivne regije v 

prehodu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Za odstavkom: 

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

Besedilo se spremeni tako: 

Okrevanje Unije po gospodarski krizi in učinkovito izvajanje njenih osrednjih ciljev trajnostne rasti, 

visokokakovostnih delovnih mest in globalne konkurenčnosti, tudi s trajnostno ponovno industrializacijo 

in posodobitvijo gospodarstva Unije, se mora opirati na dolgoročno stabilnost – v okoljskem, 

gospodarskem in družbenem smislu. Glede na ambiciozne podnebne zaveze Unije in pravični prehod na 

krožno gospodarstvo z ničelnimi stopnjami neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050, kot je navedeno v 

sporočilu Evropske komisije z naslovom Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za 

uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo (COM (2018)0773) in resoluciji 

Evropskega parlamenta o podnebnih spremembah – evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, 

sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s Pariškim sporazumom (2019/2582 

(RSP), premogovno in ogljično intenzivne regije EU, ki imajo velik delež delavcev v sektorjih, vezanih na 

ogljik, potrebujejo ciljno usmerjeno podporo, da bodo lahko učinkovito prispevale k temu strateškemu 

preoblikovanju. 

Po podatkih Eurostata že samo pridobivanje premoga in lignita trenutno neposredno zajema več kot 300 

000 delovnih mest v Uniji. Ta so zgoščena v omejenem številu regij, kjer pa imajo osrednjo vlogo v 

lokalnem gospodarstvu in socialni koheziji. Pri spopadanju z izzivi tehnološkega napredka, svetovno 

konkurenco in strogimi, a potrebnimi okoljskimi ter podnebnimi politikami bo za splošno uspešnost Unije 

še posebej pomembno, da bodo navedene regije prispevale k pravičnemu prehodu Unije na krožno 

gospodarstvo z nizkimi emisijami in da bodo imele tudi korist od tega. Poleg tega mora biti prehod 

socialno pravičen in temeljiti na tesnem sodelovanju oziroma vključitvi zadevnih skupnosti in delavcev, da 

bodo v zadevnih regijah ustvarjena trajnostna in visokokakovostna delovna mesta (na primer s pomočjo 

programov za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo) in da bo splošna blaginja še povečana. Tako bodo regije 

prebivalcem lahko zagotovile koristi in poskrbele za to, da pri preoblikovanju Evropske unije nihče ne bo 

zapostavljen. S to vključitvijo celotne družbe bi Unija lahko dosegla večjo sprejetost v javnosti. To je 

potrdila Komisija, ki se je v svojem sporočilu z naslovom Čista energija za vse Evropejce zavezala, da bo 

„proučila, kako lahko bolje podpira prehod v premogovno in ogljično najintenzivnejših regijah“. 

Z nadaljnjim izvajanjem tega pripravljalnega ukrepa bo še naprej zagotovljena učinkovitost teh 

podpornih prizadevanj, njihova dolgoročna vzdržnost in ne nazadnje tudi uspeh preobrazbe gospodarstva 

in družbe Unije ter njena vodilna vloga v svetovnem merilu, in sicer z okrepitvijo dela vzpostavljene 

platforme, ki bi morala Komisiji omogočiti, da: 

Doda se naslednje besedilo: 

– opredeli možnosti, ki jih imajo premogovno in ogljično intenzivne regije Unije v prehodu, kar zadeva 

strategijo za pravični prehod, da bi do leta 2050 dosegle ogljično nevtralnost, ohranile trajnostna in 

visokokakovostna delovna mesta za svojo delovno silo, trajnostno gospodarsko rast in večjo blaginjo za 

svoje skupnosti, 

— se njen sekretariat pri delu osredotoči na: 

(a) opredelitev področij, kjer bi bila možna sinergija med politikami/programi Unije, da bi zagotovili čim 
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učinkovitejšo finančno in politično podporo po letu 2020, 

(b) tesno sodelovanje z različnimi vključenimi generalnimi direktorati, da bi se v zvezi s tem vprašanjem 

sprejel medsektorski pristop, 

(c) pomoč regijam (centralnim in lokalnim organom) pri razvoju strategij za trajnostni prehod, tako da se 

jim zagotovijo bolj ciljno usmerjeni instrumenti za izmenjavo primerov dobre prakse med regijami, tudi v 

zvezi s celovitimi časovnimi načrti za nizkoogljično ponovno industrializacijo ter potrebami po 

izpopolnjevanju in prekvalifikaciji, 

– preusmeri fokus obstoječih forumov deležnikov, vključno s socialnim dialogom in dialogom s civilno 

družbo na splošno, na izmenjavo mnenj o pripravi strategij za pravični prehod in gospodarskih strategij, 

– opredeli ozka grla v praksi in jih pomaga odpraviti, na primer nezmožnost regij, da bi uspešno zaprosile 

za financiranje EU, in olajša podporo za razvoj in uvedbo novih trajnostnih tehnologij ter „čistih“ 

inovacij v skladu s ciljem, da se do leta 2050 doseže gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij 

toplogrednih plinov, 

– zagotovi dodatno finančno podporo (poleg obstoječih shem financiranja, ne da bi bila prerazporejena 

sredstva iz drugih programov) za pripravo regionalnih/lokalnih načrtov za pravični prehod na ogljično 

nevtralno gospodarstvo do leta 2050 v najbolj prizadetih regijah in skupnostih. Z dodatnimi sredstvi bi 

bilo treba podpreti tudi obstoječe ali prihodnje teritorialne/skupnostne projekte, ki temeljijo na 

sodelovanju zadevnih delavcev in skupnosti v obliki posvetovanja in opolnomočenja. 

Naslednje besedilo se črta: 

– opredeli premogovno in ogljično intenzivne regije Unije v prehodu in njihovo pametno specializacijo, 

– oblikuje temu namenjen niz orodij z: (a) dobro prakso, (b) obstoječimi podpornimi instrumenti za 

opredelitev najboljše sinergije, (c) izmenjavo informacij z regijami in med njimi, 

– vzpostavi forume deležnikov in zagotovi orodja za medregionalne izmenjave, vključno s celovitimi 

časovnimi načrti za ponovno industrializacijo z nizkimi emisijami in s potrebami po preusposabljanju, 

– opredeli ozka grla na terenu in racionalizira podporo za novo tehnologijo ter za razvoj in razširjanje 

inovacij za čistejši premog, vključno z zajemanjem in geološkim shranjevanjem ogljika, zajemanjem in 

uporabo ogljika ter uplinjanjem premoga, 

– vzpostavi zbirko primerov dobre prakse in operativnih smernic, sčasoma pa tudi nabor praktičnih orodij 

za premogovno in ogljično intenzivne regije v prehodu iz tretjih držav, in sicer prek ukrepov za krepitev 

zmogljivosti v okviru pariškega sporazuma, 

– ustanovi delovno skupino med generalnimi direktorati za: (a) opredelitev področij, kjer bi bila možna 

sinergija med politikami/programi EU, da bi zagotovili čim učinkovitejšo finančno in politično podporo 

po letu 2020; (b) pomoč regijam (centralni/lokalni organi) pri razvoju trajnostnih strategij za prehod. 

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: 

Pripravljalni ukrep je razširitev pripravljalnega ukrepa, ki se trenutno izvaja in kot je bil z manjšimi 

spremembami odobren s proračunom za leto 2019. V premogovno in ogljično intenzivnih regijah bo moralo 

priti do trajnostnega prehoda, da bo EU lahko uresničila svoje podnebne cilje. Izjemno pomembno je, da se 

ta prehod podpre ne le z gospodarskega, temveč tudi s socialnega vidika, da bi zagotovili, da bo pravičen in 

da nihče ne bo zapostavljen. Zato je potrebna podpora EU, da se ta prehod omogoči ter ohranijo in ustvarijo 

trajnostna in visokokakovostna delovna mesta. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 299 
=== REGI/6265 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Krepitev sodelovanja pri podnebnih ukrepih med vasmi v Uniji in izven nje z 

oblikovanjem podeželske identitete v okviru svetovne konvencije županov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta ukrep je edinstven, saj vasi in podeželska območja postavlja v ospredje ukrepov proti podnebnim 

spremembam, in sicer prek novega okvira svetovne konvencije županov. Vasi v EU in podeželski organi 

po svetu, ki imajo podrobnejše znanje o izzivih v zvezi s podnebnimi spremembami za podeželje in so si 

prizadevali za ambiciozen svetovni sporazum glede podnebnih sprememb, bodo prek tega ukrepa združili 

moči in vodili prizadevanja za uresničitev podnebnega cilja popolne odprave emisij do leta 2050. 

Vasi EU bodo tesno sodelovale znotraj in izven Unije za splošno krepitev zmogljivosti in konkretneje za 

izmenjavo izkušenj, prenos znanja in izkušenj o trajnostni energiji in podnebnem načrtovanju, izmenjavo 

najboljših praks blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter izmenjavo znanja o inovativnih 

finančnih instrumentih EU v podporo naložbam v trajnostno energijo. 

Ukrep bo vključeval analizo obstoječih dobrih praks za trajnostno energijo in podnebno načrtovanje, ki se 

izvajajo v vseh in na podeželju, in pripravo inovativnih celostnih strategij za podeželje, ki bi ustrezno 

obravnavale dostop do energije in energetsko revščino, blažitev podnebnih sprememb in zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov, pa tudi prilagoditev podeželja na podnebne spremembe. 

Te strategije bodo skladne s strategijo Čist planet za vse, s svežnjem Čista energija za vse Evropejce ter s 

cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in cilji Trajnostne energije za vse. 

Predvidene bodo določbe za pregledno spremljanje, poročanje in preverjanje emisij toplogrednih plinov v 

skladu z zahtevami konvencije UNFCCC. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Cilj predloga je zagotoviti, da strategije in zakonodajni predlogi EU v zadostni meri upoštevajo izzive na 

področju razogljičenja v evropskih vaseh in na podeželskih območjih. S predlaganimi ukrepi bi lahko vasi in 

podeželska območja v EU znatno prispevala k uresničitvi cilja odprave emisij do leta 2020. S podeželsko 

identiteto v okviru svetovne konvencije županov bi lahko ta ukrep posredoval znanje podeželskim 

območjem zunaj EU in z njimi izmenjeval najboljše prakse, da bi se okrepila vodilna vloga EU pri ukrepanju 
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zoper podnebne spremembe. 

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

Osnutek dopolnitve 1026 
=== GUE//8160 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 16 
1.2.OTH 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Oblikovanje proračunske vrstice: Ustanovitev Skupnega raziskovalnega centra za energetski prehod 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Preučeni bodo načini za ustanovitev, delovanje in financiranje Skupnega raziskovalnega centra za 

energetski prehod. Center bo izvajal raziskovalne programe v zvezi z energetskim prehodom, ki mu jih bo 

dodelila Komisija. V okviru centra bodo ustanovljene izobraževalne akademije za strokovnjake, zlasti na 

področju razgradnje jedrskih elektrarn in predelave jedrskih odpadkov. Center bi se lahko financiral iz 

sredstev, sproščenih zaradi ukinitve financiranja programov ITER in Euratom. 

Obrazložitev: 

Predlagani center mora na področju energije iz obnovljivih virov doseči to, kar naj bi bilo s programom 

Euratom doseženo na področju jedrske energije, in sicer tako da se razvijajo raziskave in zagotovi širša 

uporaba tehnik. Medtem ko je jedrsko energijo izbrala samo polovica držav članic, si za razvoj energije iz 

obnovljivih virov prizadevajo vse države članice, kar centru daje večjo legitimnost kot programu Euratom. 

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

Osnutek dopolnitve 110 
=== ITRE/5176 === 

vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 16 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 16 
1.2.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 — Odložišče za energetske skupnosti – Spremljanje in podpiranje energetskih skupnosti v 

EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 
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Določbe o opolnomočenju potrošnikov v uredbi REDII in v direktivi o elektriki so med najbolj 

inovativnimi v svežnju za čisto energijo. Države članice zavezujejo k sprejetju okvirov, ki bodo omogočali 

energetske skupnosti. Direktiva o notranjem trgu predvideva zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev 

za energetske skupnosti državljanov na trgih električne energije, direktiva o obnovljivih virih energije pa 

zahteva oblikovanje enakih konkurenčnih pogojev in sprejetje spodbud za skupnosti obnovljivih virov 

energije, ki so dejavne na vseh področjih obnovljivih virov energije. V nekaterih državah članicah 

energetske skupnosti že obstajajo, v drugih pa predstavljajo novost. 

Odložišče bi moralo opravljati dve temeljni funkciji: (i) spremljanje in zbiranje podatkov o razvoju 

energetskih skupnosti v EU ter (ii) zagotavljanje modelov za tehnološke in upravne rešitve za te skupnosti.  

Podatki, zbrani s pomočjo odložišča, bi na eni strani predstavljali zelo pomemben vir informacij za 

evropske institucije ter nacionalne in lokalne vlade. Te podatke bi bilo mogoče vključiti v obstoječe in 

prihodnje oblikovanje in izvajanje politik. Povedno drugače, spodbudili bi izvajanje ali po potrebi revizijo 

ali zboljšanje regulativnega okvira. 

Na drugi strani bi bilo odložišče lahko zelo koristen vir znanja za državljane in združenja državljanov, ki 

želijo ustanoviti energetske skupnosti, zlasti v državah članicah, ki doslej še niso razvile regulativnega 

okvira ali najboljših praks. Najboljše prakse lahko vključujejo: tehnološke rešitve, npr. za souporabo 

električne energije, uporabo blokovne verige in drugih tehnologij razpršene evidence za transakcije in 

zagotavljanje informacij o poreklu električne energije iz virov v skupnosti; dokumentacijo za ustanovitev 

skupnosti, npr. vzorce statutov združenj, primere sporazumov z operaterji distribucijskih sistemov; 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: 

Na poti do izvajanja energetskih skupnosti je veliko izzivov: dobro razumevanje opredelitev skupnosti na 

področju energije iz obnovljivih virov ali energetskih skupnosti državljanov in skupne samoporabe ali 

aktivnih potrošnikov, ki delujejo skupaj; praktična vprašanja o souporabi električne energije brez 

dobavitelja, odgovornem subjektu za uravnoteženje in napovedovanje proizvodnje, vprašanju, ali morajo 

tradicionalni dobavitelji pristati na to, da njihove stranke souporabljajo električno energijo. Najboljša praksa 

ni bila sprejeta in odložišče bi lahko bilo pomemben dejavnik pri zagotavljanju pravilnega izvajanja in 

ponovljivosti. 

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

Osnutek dopolnitve 819 
=== S&D//7309 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 17 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 17 
1.2.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: 

Pilotni projekt — Naučiti otoke, kako izvajati javne razpise za projekte na področju obnovljivih virov 
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energije 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega projekta je otoške organe in skupnosti naučiti, kako lahko sami pripravijo javne razpise. Ti javni 

razpisi so nato namenjeni zasebnim podjetjem za čisto energijo, ki lahko sodelujejo s konkurenčnimi 

predlogi, zlasti na področju sončne in vetrne energije, shranjevanja (ne le baterije) ter daljinskega 

ogrevanja/hlajenja. 

Glede na hitro padajoče cene energije iz obnovljivih virov in vse več ponudnikov čiste energije je zdaj 

pravi trenutek za uvedbo čiste energije na otokih, pri čemer pa morajo biti ti seznanjeni s pisanjem, 

ocenjevanjem, objavljanjem in upravljanjem javnih razpisov. Za otoke z nizkim upravnim proračunom je 

ta proces tvegan, saj je s tehničnega, finančnega in pravnega vidika zelo zahteven. V okviru projekta bodo 

dobili otoki na razpolago standardne predloge za javne razpise. Prav tako se bodo lahko prebivalci otokov 

sestali s strokovnjaki za energijo iz obnovljivih virov na otokih in ustreznimi ponudniki z vse Evrope, ki že 

izvajajo uspešne projekte na področju čiste energije, če bo mogoče pa tudi s skupnostmi, ki uporabljajo 

energijo iz obnovljivih virov, da bi izmenjali izkušnje in podatke o pripravi proračuna za izvedbo 

celotnega projektnega cikla na otokih. Ta dejanska usposabljanja in obiski na terenu se bodo nato ob 

koncu projekta pretočili v brezplačne in vsem dostopne spletne tečaje. 

Pri tem projektu je običajno ravnanje pri projektih EU postavljeno na glavo, saj ne gre za neodvisno 

ponudbo, uspešno na javnem razpisu Evropske komisije, temveč se bodo otoki naučili sami pisati javne 

razpise, za katere bodo prejeli odgovore, ki jih bodo lahko obdelovali in upravljali.  

Kratko povedano, projekt se drži znanega pregovora "Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči 

ga loviti ribe, prehranil ga boš za vse življenje". 

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: 

Številni energetski projekti EU ne obravnavajo v zadostni meri podrobnosti o pisanju javnih razpisov, zlasti 

če upoštevamo aktualne cene tehnologije in pravnih nasvetov. Uspešno je začel delovati sekretariat za čisto 

energijo na otokih EU, 26 otokov EU pa že prejema podporo pri oblikovanju strategije za prehod na čisto 

energijo. S tem projektom bi se vzpostavila manjkajoča povezava med obstoječimi programi za tehnično 

pomoč in programi za financiranje, kot je na primer instrument za evropske otoke, saj se otoškim organom 

posreduje znanje za pripravo javnih razpisov za projekte na področju obnovljivih virov energije.  

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

Osnutek dopolnitve 827 
=== S&D//7317 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 18 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

32 02 77 18 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 
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Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Krepitev sodelovanja pri podnebnih ukrepih med vasmi v Uniji in izven nje z 

oblikovanjem podeželske identitete v okviru svetovne konvencije županov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Ta ukrep je edinstven, saj vasi in podeželska območja postavlja v ospredje ukrepov proti podnebnim 

spremembam, in sicer prek novega okvira svetovne konvencije županov. Vasi v EU in podeželski organi 

po svetu, ki imajo podrobnejše znanje o izzivih v zvezi s podnebnimi spremembami za podeželje in so si 

prizadevali za ambiciozen svetovni sporazum glede podnebnih sprememb, bodo prek tega ukrepa združili 

moči in vodili prizadevanja za uresničitev podnebnega cilja popolne odprave emisij do leta 2050. 

Vasi EU bodo tesno sodelovale znotraj in izven Unije za splošno krepitev zmogljivosti in konkretneje za 

izmenjavo izkušenj, prenos znanja in izkušenj o trajnostni energiji in podnebnem načrtovanju, izmenjavo 

najboljših praks blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter izmenjavo znanja o inovativnih 

finančnih instrumentih EU v podporo naložbam v trajnostno energijo. 

Ukrep bo vključeval analizo obstoječih dobrih praks za trajnostno energijo in podnebno načrtovanje, ki se 

izvajajo v vseh in na podeželju, in pripravo inovativnih celostnih strategij za podeželje, ki bi ustrezno 

obravnavale dostop do energije in energetsko revščino, blažitev podnebnih sprememb in zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov, pa tudi prilagoditev podeželja na podnebne spremembe. 

Te strategije bodo skladne s strategijo Čist planet za vse, s svežnjem Čista energija za vse Evropejce ter s 

cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in cilji Trajnostne energije za vse. 

Predvidene bodo določbe za pregledno spremljanje, poročanje in preverjanje emisij toplogrednih plinov v 

skladu z zahtevami konvencije UNFCCC. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Cilj predloga je zagotoviti, da strategije in zakonodajni predlogi EU v zadostni meri upoštevajo izzive na 

področju razogljičenja v evropskih vaseh in na podeželskih območjih. S predlaganimi ukrepi bi lahko vasi in 

podeželska območja v EU znatno prispevala k uresničitvi cilja odprave emisij do leta 2020. S podeželsko 

identiteto v okviru svetovne konvencije županov bi lahko ta ukrep posredoval znanje podeželskim 

območjem zunaj EU in z njimi izmenjeval najboljše prakse, da bi se okrepila vodilna vloga EU pri ukrepanju 

zoper podnebne spremembe. 

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

Osnutek dopolnitve 828 
=== S&D//7318 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 32 02 77 19 

 
 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 02 77 19 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Rezerva         

Skupaj      2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Konvencija županov kot instrument za boj proti energetski revščini 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

Ta pilotni projekt bo zmanjšal energetsko porabo v gospodinjstvu in zagotovil splošen dostop do energije. 

Energetska revščina je vseevropski problem, ki terja holističen pristop, podkrepljen s skupnimi in 

odločnimi prizadevanji na vseh ravneh: lokalni, regionalni, nacionalni in evropski. V krajih, mestih in 

regijah je pogosto najlaže v zgodnji fazi ugotoviti, katerim gospodinjstvom preti energetska revščina, ter se 

težave lotiti na najprimernejši način. 

Ob koncu pilotnega projekta bodo rezultati vključevali: 

za energetsko potratne domove se bo zagotovila tehnična podpora za zmanjšanje energetske porabe in 

stroškov, pa tudi podpora za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

medsektorski ukrepi v upravi, vključno z javnim zdravstvom, socialnimi storitvami, stanovanji in 

okoljskimi storitvami, da bi z usklajenimi ukrepi obravnavali različne vidike energetske revščine, ki 

povzroča težave v javnem zdravstvu in socialno ranljivost in je pogosto povezana z nizko energetsko 

učinkovitostjo, zmanjšanje energetske porabe pa tudi pozitivno vpliva na boj proti podnebnim 

spremembam, 

ukrepi za povezavo energetskih prihrankov v javnih ustanovah z ustanovitvijo sklada za boj proti 

energetski revščini v vseh občinah, 

ukrepi za okrepitev vloge potrošnikov pri navadah v zvezi z energetsko porabo, 

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: 

Energetska revščina je vseevropska težava, ki bo, če je ne bomo obravnavali, najverjetneje povzročila 

poslabšanje sedanjega gospodarskega okolja. Nekaterim potrošnikom iz EU grozi, da bodo izključeni iz 

energetskega prehoda, ki poteka, in da ne bodo mogli izkoristiti prednosti celovitega notranjega 

energetskega trga, v središču katerega bo potrošnik. S tem projektom se bodo izboljšale življenjske razmere 

evropskih državljanov, ki jim preti energetska revščina, izpolnili cilji energetske unije in zmanjšala poraba 

energije. To je že potekajoč pilotni projekt, ki ga je Komisija uvrstila v razred A (ta predlog se lahko 

uresniči, kot je predlagano). 

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

Osnutek dopolnitve 366 
=== AGRI/6020 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

Postavka 05 02 06 99 — Drugi ukrepi za oljčno olje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 06 99 
2.0.10 

100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Rezerva         

Skupaj  100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga, da se odobritve za druge ukrepe za oljčno olje zmanjšajo. Namen dopolnitve je ponovno 

vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 369 
=== AGRI/6025 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 03 — Operativni skladi za organizacije proizvajalcev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Rezerva         

Skupaj  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga zmanjšanje odobritev za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v višini 

14,6 milijona EUR. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 745 
=== S&D//7228 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 03 — Operativni skladi za organizacije proizvajalcev 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Rezerva         

Skupaj  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga zmanjšanje odobritev za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v višini 

14,6 milijona EUR. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 368 
=== AGRI/6024 === 
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vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 11 — Pomoč skupinam proizvajalcev za predhodno priznanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga zmanjšanje odobritev za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v višini 

14,6 milijona EUR. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 744 
=== S&D//7227 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 11 — Pomoč skupinam proizvajalcev za predhodno priznanje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga zmanjšanje odobritev za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v višini 

14,6 milijona EUR. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 367 
=== AGRI/6023 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 12 — Sistem razdeljevanja sadja v šolah 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 12 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga zmanjšanje odobritev za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave v višini 

14,6 milijona EUR. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 379 
=== AGRI/6042 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 08 99 — Drugi ukrepi za sadje in zelenjavo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 08 99 
2.0.10 

500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Rezerva         

Skupaj  500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Obrazložitev: 

Te zneske je treba rezervirati za ukrepe v primeru nadaljnjih motenj trga po izstopu Združenega kraljestva iz 

Unije, ki bi lahko še poslabšale učinke ruskega bojkota sektorja, ki se nadaljuje. 

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

Osnutek dopolnitve 373 
=== AGRI/6032 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 10 02 — Promocijski ukrepi – Neposredna plačila Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 

Rezerva         

Skupaj  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 

Obrazložitev: 

Predlagamo povečanje zneska za prevzem obveznosti, da se spodbudi promocija kakovostnih proizvodov. 

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

Osnutek dopolnitve 1077 
=== GUE//8241 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 10 02 — Promocijski ukrepi – Neposredna plačila Unije 

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 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Rezerva         

Skupaj  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Opombe: 
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Pred odstavkom: 

Te odobritve so namenjene financiranju promocijskih .......... določbami uredb (ES) št. 3/2008 in (EU) št. 

1144/2014. 

Dodati naslednje besedilo: 

V posebnih programih za kmetijstvo je treba po eni strani podpreti kratke dobavne verige, pravične cene 

za proizvajalce ter redne in zadostne prihodke kmetov, po drugi strani pa pravično prerazporeditev izplačil 

med državami ter vrstami proizvodnje in proizvajalcev, da bodo obstoječe razlike odpravljene in da bodo 

imele koristi države članice z najbolj pomanjkljivo proizvodnjo ter mali in srednji proizvajalci. Dodati je 

treba tudi začetni znesek kmetijske rezerve. 

Obrazložitev: 

V posebnih programih za kmetijstvo je treba po eni strani podpreti kratke dobavne verige, pravične cene za 

proizvajalce ter redne in zadostne prihodke kmetov, po drugi strani pa pravično prerazporeditev izplačil med 

državami ter vrstami proizvodnje in proizvajalcev, da bodo obstoječe razlike odpravljene in da bodo imele 

koristi države članice z najbolj pomanjkljivo proizvodnjo ter mali in srednji proizvajalci. Dodati je treba tudi 

začetni znesek kmetijske rezerve. 

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

Osnutek dopolnitve 998 
=== GUE//8123 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 11 04 — Programi možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI) (brez neposrednih plačil) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 11 04 
2.0.10 

232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 

Rezerva         

Skupaj  232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 

Obrazložitev: 

Na številnih evropskih otokih je občutiti dvojni otoški učinek, ko so znatno višji vsi stroški proizvodnje in 

potrošnje. Sredstva, s katerimi se poskušajo ublažiti negativne posledice tega, trenutno ne zadoščajo in jih je 

treba v evropskem proračunu občutno povečati. 

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

Osnutek dopolnitve 1080 
=== GUE//8247 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 02 11 05 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 
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Nova proračunska vrstica: POSEI PESCAS – podprogram programa posebnih možnosti za najbolj 

oddaljene regije (POSEI) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta podprogram programa POSEI je namenjen finančni podpori za ribiški sektor v najbolj oddaljenih 

regijah EU, ki ima prav v teh regijah poseben družbeni in gospodarski pomen ter se sooča s posebnimi 

razmerami. 

Obrazložitev: 

Obnovitev programa POSEI PESCAS je bistvenega pomena za ribiški sektor v najbolj oddaljenih regijah 

držav članic EU, zlasti za obnavljanje flote, ki je zastarela in ne ogroža samo varnosti ribičev, temveč tudi 

opravljanje te gospodarske dejavnosti. 

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

Osnutek dopolnitve 1081 
=== GUE//8248 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 02 11 05 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj        p.m. p.m. 

Postavka: 

Nova proračunska vrstica: Program POSEI za promet – podprogram programa možnosti za oddaljene in 

otoške regije (POSEI) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

S tem podprogramom programa POSEI naj bi bilo zadoščeno posebnim zahtevam za financiranje za 

najbolj oddaljene regije EU glede razvoja in posodobitve njihovih prometnih omrežij. 

Obrazložitev: 

Oddaljena območja občutijo dvojni otoški učinek, ko so znatno višji vsi stroški proizvodnje in potrošnje. 

Dobra in sodobna prometna omrežja so bistvenega pomena za zmanjšanje teh stroškov in ublažitev učinkov 

izolacije. 

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

Osnutek dopolnitve 364 
=== AGRI/6018 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 12 08 — Mleko za šole 

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 

05 02 12 08 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga, da se odobritve za shemo šolskega mleka v celoti zmanjšajo. Namen dopolnitve je 

ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 332 
=== ENVI/5441 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 15 06 — Posebna pomoč za čebelarstvo 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 15 06 
2.0.10 

35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Rezerva         

Skupaj  35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Obrazložitev: 

Z ohranjanjem okoljskega ravnovesja in biotske raznovrstnosti je prispevek čebelarskega sektorja za družbo 

tako gospodarski kot okoljski. V proračunu SKP pa delež za čebelarstvo predstavlja samo 0,0003%. Število 

čebeljih družin se je zaradi pristopa novih držav članic med letoma 2004 in 2016 povečalo za 47,8 %, a se je 

financiranje EU povečalo zgolj za 12 %. Glede na zaskrbljujočo umrljivost medonosnih čebel v zadnjih 

letih, ki je posledica podnebnih sprememb, invazivnih tujih vrst, kot je pršica varroa destructor, in 

intenzivnih kmetijskih praks, bi morala EU storiti več za podporo čebelarskemu sektorju. 

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

Osnutek dopolnitve 382 
=== AGRI/6045 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 15 99 — Drugi ukrepi za prašičje meso, perutnino, jajca, čebelarsko in druge proizvode 

živalskega izvora 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Obrazložitev: 

V Evropski uniji je v zadnjih letih večkrat izbruhnila prašičja kuga. Državam članicam, v katerih je 

izbruhnila prašičja kuga, bi bilo treba odobriti pomoč Unije, da bi zmanjšali negativne posledice za kmete in 

uslužbence v regijah, ki jih je bolezen najbolj prizadela. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 743 
=== S&D//7226 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 02 15 99 — Drugi ukrepi za prašičje meso, perutnino, jajca, čebelarsko in druge proizvode 

živalskega izvora 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga, da se odobritve za sektor perutninskega mesa v celoti zmanjšajo, kljub temu, da je prišlo 

do neupravičenega izkrivljanja trgovine z Ukrajino. Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti in okrepiti 

sedanjo (2019) raven porabe, da bi se lahko soočili s to situacijo. 

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

Osnutek dopolnitve 375 
=== AGRI/6035 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 03 02 50 — POSEI – Podporni programi 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 

05 03 02 50 
2.0.10 

419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Rezerva         

Skupaj  419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Obrazložitev: 

Ta sredstva krijejo neposredna plačila, povezana s programi, ki vključujejo posebne ukrepe za pomoč lokalni 

kmetijski proizvodnji v najbolj oddaljenih regijah Unije, in se ne bi smela zmanjšati, saj je treba te regije 

varovati, zaradi njihovega posebnega položaja. 

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

Osnutek dopolnitve 365 
=== AGRI/6019 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 03 02 61 — Shema za male kmete 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 03 02 61 
2.0.10 

939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Obrazložitev: 

Komisija predlaga, da se odobritve za shemo za male kmete zmanjšajo. Namen dopolnitve je ponovno 

vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe. 

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

Osnutek dopolnitve 984 
=== GUE//8088 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 03 02 99 — Drugo (neposredna plačila) 

Spremeniti pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 03 02 99 
2.0.10 

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

Opombe: 

Pred odstavkom: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za druga .......... pripisati določeni proračunski vrstici člena 05 

03 02. 

Dodati naslednje besedilo: 

V posebnih programih za kmetijstvo je treba po eni strani podpreti kratke dobavne verige, pravične cene 

za proizvajalce ter redne in zadostne prihodke kmetov, po drugi strani pa pravično prerazporeditev izplačil 

med državami ter vrstami proizvodnje in proizvajalcev, da bodo obstoječe razlike odpravljene in da bodo 

imele koristi države članice z najbolj pomanjkljivo proizvodnjo ter mali in srednji proizvajalci. Dodati je 

treba tudi začetni znesek kmetijske rezerve. 

Obrazložitev: 

V posebnih programih za kmetijstvo je treba zagotoviti redne in zadostne prihodke kmetov ter pravično 

prerazporeditev izplačil med državami ter vrstami proizvodnje in proizvajalcev. 

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

Osnutek dopolnitve 363 
=== AGRI/6017 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 08 77 16 — Pripravljalni ukrep – Pametna podeželska območja v 21. stoletju 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 16 
2.0.PPPA 

p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 
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Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe, da bi lahko ustrezno nadaljevali 

izvajanje tega uspešnega pilotnega projekta. 

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

Osnutek dopolnitve 378 
=== AGRI/6041 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 08 77 17 — Pilotni projekt Razvoj nabora orodij za kmete, ki izvajajo postopke integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi po vsej Uniji 

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 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

V členu 14 Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi .......... predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi 

in okolje. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Z leti se je sicer izoblikovala zakonodaja EU, ki omogoča trajnostno uporabo pesticidov, toda pri njenem 

izvajanju na ravni držav članic še vedno obstajajo številne vrzeli in kmetje menijo, da je pesticide težko 

nadomestiti, da to veliko stane in da ni drugih možnosti.Ta postavka je namenjena kritju neporavnanih 

obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Na podlagi ugotovitev v nedavni oceni Evropske komisije (COM(2017)0587) bi s predlagano študijo 

ocenili ukrepe v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v 

posameznih državah članicah, tudi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in jih po možnosti razvrstili glede na vrste poljščin. Zbrani 

bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in uporabljena praksa. S tem projektom bo oblikovan nabor 

orodij, s pomočjo katerega bodo kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega 

zmanjšanja odvisnosti od pesticidov. Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z 

nadomestki za kemične pesticide. V študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s 

spremembo kmetijskih praks, tako da se bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, kjer je primerno, 

sledil bo vnos odpornih sort poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov 

itd. Drugačne možnosti bi bilo treba razlikovatiZakonodaja Unije se je z leti sicer razvijala, da bi se 

zagotovila trajnostna raba pesticidov, a pri njenem izvajanju na ravni držav članic še vedno obstajajo 

številne vrzeli in kmetje trdijo, da je nadomestitev pesticidov težka in jih prilagoditi lokalnim 

razmeram.draga ali da ne obstajajo alternative. 

Pri projektu, ki naj bi v dveh letih po ocenah stal 1,5 milijona EUR, bi bilo treba med drugim upoštevati 

izkušnje, pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično varstvo rastlin 

(IOBC), Mednarodno združenje proizvajalcev biotičnih sredstev (IBMA) in organizacije, ki skupaj s kmeti 

oblikujejo različne agronomske pristope in integrirano varstvo rastlin.Na podlagi ugotovitev nedavne 

ocene Komisije (COM(2017) 587 final) se bodo s predlagano študijo ocenili ukrepi integriranega varstva 

rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v vsaki državi članici, vključno z ukrepi o kmetijskih 
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zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in bi bili 

morebiti razvrščeni glede na vrsto poljščine. Zbrani bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in 

informacije o uporabljeni praksi. S tem projektom bo oblikovan nabor orodij, s pomočjo katerega bodo 

kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega zmanjšanja odvisnosti od pesticidov. 

Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za integrirano varstvo rastlin pred 

škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z nadomestki za kemične pesticide. V 

študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s spremembo kmetijskih praks, tako da se 

bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, čemur bo, kjer je primerno, sledil vnos odpornih sort 

poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov itd. Drugačne možnosti bi bilo 

treba prilagoditi lokalnim razmeram. 

Študija bo vsebovala analizo tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike spodbujajo integrirano 

varstvo rastlin med kmeti. Predlagati bi morala tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov skupne kmetijske politike po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete 

obveščajo o uporabi integriranega varstva rastlin) in njeno zeleno strukturo, da bi kmete spodbudili k 

uporabi načel integriranega varstva rastlin.Pri projektu se bodo med drugim upoštevale izkušnje, 

pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično zatiranje (IOBC), 

Mednarodno združenje proizvajalcev sredstev za biotično zatiranje (IBMA) in organizacije, ki skupaj s 

kmeti delajo na različnih agronomskih pristopih in integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi. 

S študijo bi preiskali tudi (dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki 

omejujejo širjenje in uporabo integriranega varstva rastlin na tem področju.Študija bo vsebovala analizo 

tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike (SKP) med kmeti spodbujajo integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi. Predlagala bo tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov SKP po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete obveščajo o uporabi 

integriranega varstva rastlin) in zeleno strukturo SKP, da bi kmete spodbudili k uporabi načel integriranega 

varstva rastlin. 

Črtati naslednje besedilo: 

S študijo se bodo preiskale tudi (dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki 

omejujejo širjenje in uporabo integriranega varstva rastlin na tem področju. 

Za odstavkom: 

Pa tudi: Države članice morajo razviti jasno opredeljena .......... Direktivi, tj. zmanjšanje odvisnosti od 

uporabe pesticidov. 

Dodati naslednje besedilo: 

O ugotovitvah iz poročila Komisije sta razpravljala Svet EU za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski 

parlament (13. novembra 2017) ter potrdila, da si bosta prizadevala za boljše in smiselno izvajanje v 

prihodnosti. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

S pomočjo tega projekta bodo kmetje in države članice lahko usklajeno izvajali integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi in zmanjšali odvisnost kmetov od pesticidov.O ugotovitvah iz poročila Komisije 

sta razpravljala tako Svet za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski parlament (13. novembra 2017) in 

oba sta potrdila zavezanost zagotavljanju večjega in smiselnega izvajanja v prihodnosti. 

Po navedbah Evropske komisije bodo za uspešno izvedbo projekta potrebna sredstva v višini najmanj 1,5 

milijona EUR. Rezultati pilotnega projekta bodo lahko vključeni v raziskovalni projekt krepitve 

integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Prispeva lahko k zbiranju informacij o tem, kako 

se integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, in lahko državam 

članicam koristi pri oblikovanju načrtov za skupno kmetijsko politiko.S pomočjo tega projekta bodo 

kmetje in države članice lahko začeli dosledno izvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi 

in zmanjšali odvisnost kmetov od pesticidov. 
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Ta pilotni projekt, ki se izvaja in naj bi postal pripravljalni ukrep, je bil uspešno ponovno ocenjen, saj je 

bilo predlagano povečanje njegovega proračuna: 1.500.000 EUR (skupni proračun 2019-2020). Za 

povečanje proračuna so zaprosile službe Komisije in deležniki, da bi projektu zagotovili optimalno 

izvedbo. Povečani zneski odražajo zmanjšanje proračunskih sredstev, do katerega je prišlo med pogajanji 

o kompromisnem svežnju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v letu 2018.Pilotni projekt bo 

prinesel rezultate, ki jih bo mogoče vključiti v raziskovalni projekt krepitve integriranega varstva rastlin pred 

škodljivimi organizmi, in lahko prispeva k zbiranju informacij o tem, kako se integrirano varstvo rastlin pred 

škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, državam članicam pa lahko koristi pri oblikovanju 

načrtov za SKP. 

Obrazložitev: 

Oblikovan bo nabor orodij uspešnih ukrepov integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, da se 

kmetom in svetovalcem v sistemu kmetijskega svetovanja po vsej EU pomaga odpraviti problem odpornosti 

proti škodljivcem in povečati avtonomnost, da bodo lažje izbirali ukrepe, ki bodo prilagojeni njihovim 

kmetijskim in gospodarskim razmeram. To bo prispevalo k trajnostni rabi pesticidov, kot je določena v 

Direktivi 2009/128/ES. V okviru projekta, ki se izvaja, bodo opredeljene tudi ovire za uvedbo in izvajanje 

integriranega varstva rastlin ter predlagane rešitve. 

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

Osnutek dopolnitve 335 
=== ENVI/5446 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 08 77 17 — Pilotni projekt Razvoj nabora orodij za kmete, ki izvajajo postopke integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi po vsej Uniji 

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 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Opombe: 

Pred odstavkom: 

V členu 14 Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi .......... predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi 

in okolje. 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Z leti se je sicer izoblikovala zakonodaja EU, ki omogoča trajnostno uporabo pesticidov, toda pri njenem 

izvajanju na ravni držav članic še vedno obstajajo številne vrzeli in kmetje menijo, da je pesticide težko 

nadomestiti, da to veliko stane in da ni drugih možnosti.Ta postavka je namenjena kritju neporavnanih 

obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Na podlagi ugotovitev v nedavni oceni Evropske komisije (COM(2017)0587) bi s predlagano študijo 

ocenili ukrepe v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v 

posameznih državah članicah, tudi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in jih po možnosti razvrstili glede na vrste poljščin. Zbrani 

bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in uporabljena praksa. S tem projektom bo oblikovan nabor 

orodij, s pomočjo katerega bodo kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega 

zmanjšanja odvisnosti od pesticidov. Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z 
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nadomestki za kemične pesticide. V študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s 

spremembo kmetijskih praks, tako da se bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, kjer je primerno, 

sledil bo vnos odpornih sort poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov 

itd. Drugačne možnosti bi bilo treba razlikovatiZakonodaja Unije se je z leti sicer razvijala, da bi se 

zagotovila trajnostna raba pesticidov, a pri njenem izvajanju na ravni držav članic še vedno obstajajo 

številne vrzeli in kmetje trdijo, da je nadomestitev pesticidov težka in jih prilagoditi lokalnim 

razmeram.draga ali da ne obstajajo alternative. 

Pri projektu, ki naj bi v dveh letih po ocenah stal 1,5 milijona EUR, bi bilo treba med drugim upoštevati 

izkušnje, pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično varstvo rastlin 

(IOBC), Mednarodno združenje proizvajalcev biotičnih sredstev (IBMA) in organizacije, ki skupaj s kmeti 

oblikujejo različne agronomske pristope in integrirano varstvo rastlin.Na podlagi ugotovitev nedavne 

ocene Komisije (COM(2017) 587 final) se bodo s predlagano študijo ocenili ukrepi integriranega varstva 

rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v vsaki državi članici, vključno z ukrepi o kmetijskih 

zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in bi bili 

morebiti razvrščeni glede na vrsto poljščine. Zbrani bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in 

informacije o uporabljeni praksi. S tem projektom bo oblikovan nabor orodij, s pomočjo katerega bodo 

kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega zmanjšanja odvisnosti od pesticidov. 

Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za integrirano varstvo rastlin pred 

škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z nadomestki za kemične pesticide. V 

študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s spremembo kmetijskih praks, tako da se 

bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, čemur bo, kjer je primerno, sledil vnos odpornih sort 

poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov itd. Drugačne možnosti bi bilo 

treba prilagoditi lokalnim razmeram. 

Študija bo vsebovala analizo tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike spodbujajo integrirano 

varstvo rastlin med kmeti. Predlagati bi morala tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov skupne kmetijske politike po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete 

obveščajo o uporabi integriranega varstva rastlin) in njeno zeleno strukturo, da bi kmete spodbudili k 

uporabi načel integriranega varstva rastlin.Pri projektu se bodo med drugim upoštevale izkušnje, 

pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično zatiranje (IOBC), 

Mednarodno združenje proizvajalcev sredstev za biotično zatiranje (IBMA) in organizacije, ki skupaj s 

kmeti delajo na različnih agronomskih pristopih in integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi. 

S študijo bi preiskali tudi (dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki 

omejujejo širjenje in uporabo integriranega varstva rastlin na tem področju.Študija bo vsebovala analizo 

tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike (SKP) med kmeti spodbujajo integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi. Predlagala bo tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov SKP po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete obveščajo o uporabi 

integriranega varstva rastlin) in zeleno strukturo SKP, da bi kmete spodbudili k uporabi načel integriranega 

varstva rastlin. 

Črtati naslednje besedilo: 

S študijo se bodo preiskale tudi (dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki 

omejujejo širjenje in uporabo integriranega varstva rastlin na tem področju. 

Za odstavkom: 

Pa tudi: Države članice morajo razviti jasno opredeljena .......... Direktivi, tj. zmanjšanje odvisnosti od 

uporabe pesticidov. 

Dodati naslednje besedilo: 

O ugotovitvah iz poročila Komisije sta razpravljala Svet EU za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski 

parlament (13. novembra 2017) ter potrdila, da si bosta prizadevala za boljše in smiselno izvajanje v 

prihodnosti. 
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Spremeni besedilo na naslednji način: 

S pomočjo tega projekta bodo kmetje in države članice lahko usklajeno izvajali integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi in zmanjšali odvisnost kmetov od pesticidov.O ugotovitvah iz poročila Komisije 

sta razpravljala tako Svet za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski parlament (13. novembra 2017) in 

oba sta potrdila zavezanost zagotavljanju večjega in smiselnega izvajanja v prihodnosti. 

Po navedbah Evropske komisije bodo za uspešno izvedbo projekta potrebna sredstva v višini najmanj 1,5 

milijona EUR. Rezultati pilotnega projekta bodo lahko vključeni v raziskovalni projekt krepitve 

integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Prispeva lahko k zbiranju informacij o tem, kako 

se integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, in lahko državam 

članicam koristi pri oblikovanju načrtov za skupno kmetijsko politiko.S pomočjo tega projekta bodo 

kmetje in države članice lahko začeli dosledno izvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi 

in zmanjšali odvisnost kmetov od pesticidov. 

Ta pilotni projekt, ki se izvaja in naj bi postal pripravljalni ukrep, je bil uspešno ponovno ocenjen, saj je 

bilo predlagano povečanje njegovega proračuna: 1.500.000 EUR (skupni proračun 2019-2020). Za 

povečanje proračuna so zaprosile službe Komisije in deležniki, da bi projektu zagotovili optimalno 

izvedbo. Povečani zneski odražajo zmanjšanje proračunskih sredstev, do katerega je prišlo med pogajanji 

o kompromisnem svežnju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v letu 2018.Pilotni projekt bo 

prinesel rezultate, ki jih bo mogoče vključiti v raziskovalni projekt krepitve integriranega varstva rastlin pred 

škodljivimi organizmi, in lahko prispeva k zbiranju informacij o tem, kako se integrirano varstvo rastlin pred 

škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, državam članicam pa lahko koristi pri oblikovanju 

načrtov za SKP. 

Obrazložitev: 

Oblikovan bo nabor orodij uspešnih ukrepov integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, da se 

kmetom in svetovalcem v sistemu kmetijskega svetovanja po vsej EU pomaga odpraviti problem odpornosti 

proti škodljivcem in povečati avtonomnost, da bodo lažje izbirali ukrepe, ki bodo prilagojeni njihovim 

kmetijskim in gospodarskim razmeram. To bo prispevalo k trajnostni rabi pesticidov, kot je določena v 

Direktivi 2009/128/ES. V okviru projekta, ki se izvaja, bodo opredeljene tudi ovire za uvedbo in izvajanje 

integriranega varstva rastlin ter predlagane rešitve. 

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

Osnutek dopolnitve 362 
=== AGRI/6014 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 05 08 77 18 — Pilotni projekt – Vzpostavitev operativnega programa: strukturiranje agroživilskih 

sektorjev, da se zagotovi predaja družinskih kmetij in trajnost lokalnega kmetijstva 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 18 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Obrazložitev: 

Namen dopolnitve je ponovno vzpostaviti sedanjo (2019) raven porabe, da bi lahko ustrezno nadaljevali 

izvajanje tega uspešnega pilotnega projekta. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 833 
=== S&D//7323 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 19 
2.0.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 — Razvoj nabora orodij za kmete, ki izvajajo postopke integriranega varstva rastlin pred 

škodljivimi organizmi po vsej Uniji 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Besedilo se spremeni tako: 

Z leti se je sicer izoblikovala zakonodaja EU, ki omogoča trajnostno uporabo pesticidov, toda pri njenem 

izvajanju na ravni držav članic še vedno obstajajo številne vrzeli in kmetje menijo, da je pesticide težko 

nadomestiti, da to veliko stane in da ni drugih možnosti. Ta postavka je namenjena kritju neporavnanih 

obveznosti iz preteklih let v okviru pilotnega projekta. 

Na podlagi ugotovitev v nedavni oceni Evropske komisije (COM(2017)0587) bi s predlagano študijo 

ocenili ukrepe v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v 

posameznih državah članicah, tudi na kmetijskih zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega 

varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in jih po možnosti razvrstili glede na vrste poljščin. Zbrani 

bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in uporabljena praksa. S tem projektom bo oblikovan nabor 

orodij, s pomočjo katerega bodo kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega 

zmanjšanja odvisnosti od pesticidov. Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za 

integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z 

nadomestki za kemične pesticide. V študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s 

spremembo kmetijskih praks, tako da se bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, kjer je primerno, 

sledil bo vnos odpornih sort poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov 

itd. Drugačne možnosti bi bilo treba razlikovati in jih prilagoditi lokalnim razmeram. Zakonodaja Unije 

se je z leti sicer razvijala, da bi se zagotovila trajnostna raba pesticidov, a pri njenem izvajanju na ravni 

držav članic še vedno obstajajo številne vrzeli in kmetje trdijo, da je nadomestitev pesticidov težka in draga 

ali da ne obstajajo alternative. 

Pri projektu, ki naj bi v dveh letih po ocenah stal 1,5 milijona EUR, bi bilo treba med drugim upoštevati 

izkušnje, pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično varstvo rastlin 

(IOBC), Mednarodno združenje proizvajalcev biotičnih sredstev (IBMA) in organizacije, ki skupaj s kmeti 

oblikujejo različne agronomske pristope in integrirano varstvo rastlin. Na podlagi ugotovitev nedavne 

ocene Evropske komisije (COM(2017)0587) bi s predlagano študijo ocenili ukrepe integriranega varstva 

rastlin pred škodljivimi organizmi, ki so bili sprejeti v vsaki državi članici, vključno z ukrepi o kmetijskih 

zemljiščih, s katerimi se upravlja v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, in bi 

bili morebiti razvrščeni glede na vrsto poljščine. Zbrani bodo dokazi o zmanjšanju uporabe pesticidov in 

informacije o uporabljeni praksi. S tem projektom bo oblikovan nabor orodij, s pomočjo katerega bodo 

kmetje in njihovi svetovalci lahko izpolnili cilj politike glede znatnega zmanjšanja odvisnosti od 

pesticidov. Nabor orodij bi moral vsebovati opis protokolov, ki jih je treba za integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi uporabiti za širok nabor poljščin, vključno z nadomestki za kemične pesticide. 
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V študiji bodo opredeljeni in predlagani učinkoviti pristopi, začenši s spremembo kmetijskih praks, tako 

da se bo, kadar je to mogoče, uporabilo kolobarjenje, čemur bo, kjer je primerno, sledil vnos odpornih 

sort poljščin, pa tudi uporaba koristnih žuželk, uporaba alternativnih pesticidov itd. Drugačne možnosti bi 

bilo treba prilagoditi lokalnim razmeram. 

Študija bo vsebovala analizo tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike spodbujajo integrirano 

varstvo rastlin med kmeti. Predlagati bi morala tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov skupne kmetijske politike po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete 

obveščajo o uporabi integriranega varstva rastlin) in njeno zeleno strukturo, da bi kmete spodbudili k 

uporabi načel integriranega varstva rastlin. Pri projektu se bodo med drugim upoštevale izkušnje, 

pridobljene med delom, ki so ga opravili Mednarodna organizacija za biotično zatiranje (IOBC), 

Mednarodno združenje proizvajalcev sredstev za biotično zatiranje (IBMA) in organizacije, ki skupaj s 

kmeti delajo na različnih agronomskih pristopih in integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi 

organizmi. 

S študijo bi preiskali tudi (dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki 

omejujejo širjenje in uporabo integriranega varstva rastlin na tem področju. Vsebovala bo tudi analizo 

tega, kako dobro orodja skupne kmetijske politike (SKP) med kmeti spodbujajo integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi. Predlagala bo tudi, kako to prakso povečati v vsej Evropi s pomočjo 

instrumentov SKP po letu 2020 (npr. službe za kmetijsko svetovanje lahko kmete obveščajo o uporabi 

integriranega varstva rastlin) in zeleno strukturo SKP, da bi kmete spodbudili k uporabi načel 

integriranega varstva rastlin. 

V členu 14 Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov je določeno, da „države članice sprejmejo 

vse potrebne ukrepe za spodbujanje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov, 

pri čemer, kadar je to mogoče, dajejo prednost nekemičnim metodam, tako da poklicni uporabniki 

pesticidov preidejo na prakse in sredstva, ki med razpoložljivimi sredstvi za zatiranje enakega škodljivega 

organizma predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi in okolje“. S študijo se bodo preiskale tudi 

(dejanske ali domnevne) ovire, ki so jih zaznali kmetje in strokovnjaki in ki omejujejo širjenje in uporabo 

integriranega varstva rastlin na tem področju. 

V oceni izvajanja trajnostne rabe pesticidov, ki jo je objavila Evropska komisija (COM(2017)0587), je 

navedeno: „Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi je temelj Direktive in zato je še posebej 

zaskrbljujoče, da države članice še niso določile jasnih ciljev in zagotovile njihovega izvajanja, vključno s 

širšo uporabo tehnik gospodarjenja z zemljišči, kot je na primer kolobarjenje. Države članice sprejmejo 

vse potrebne ukrepe za spodbujanje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov, 

pri čemer, kadar je to mogoče, dajejo prednost nekemičnim metodam, tako da poklicni uporabniki 

pesticidov preidejo na prakse in sredstva, ki med razpoložljivimi sredstvi za zatiranje enakega škodljivega 

organizma predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi in okolje.“ 

Pa tudi: „Države članice morajo razviti jasno opredeljena merila, da bi lahko sistematično preverjale 

izvajanje osmih načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in sprejele ustrezne 

izvršilne ukrepe, kadar se ta načela ne izvajajo. S temi orodji bi bilo mogoče potrditi doseganje 

predvidenega cilja integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ko je določen v Direktivi, tj. 

zmanjšanje odvisnosti od uporabe pesticidov. Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi je 

temelj Direktive in zato je še posebej zaskrbljujoče, da države članice še niso določile jasnih ciljev in 

zagotovile njihovega izvajanja, vključno s širšo uporabo tehnik gospodarjenja z zemljišči, kot je na primer 

kolobarjenje.“ 

O ugotovitvah iz poročila Komisije sta razpravljala Svet EU za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski 

parlament (13. novembra 2017) ter potrdila, da si bosta prizadevala za boljše in smiselno izvajanje v 

prihodnosti. „Države članice morajo razviti jasno opredeljena merila, da bi lahko sistematično preverjale 

izvajanje osmih načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in sprejele ustrezne 

izvršilne ukrepe, kadar se ta načela ne izvajajo. S temi orodji bi bilo mogoče potrditi doseganje 

predvidenega cilja integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ko je določen v Direktivi, tj. 

zmanjšanje odvisnosti od uporabe pesticidov.“ 
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S pomočjo tega projekta bodo kmetje in države članice lahko usklajeno izvajali integrirano varstvo rastlin 

pred škodljivimi organizmi in zmanjšali odvisnost kmetov od pesticidov. O ugotovitvah iz poročila 

Komisije sta razpravljala tako Svet za kmetijstvo (6. novembra 2017) in Evropski parlament (13. 

novembra 2017) in oba sta potrdila zavezanost zagotavljanju večjega in smiselnega izvajanja v 

prihodnosti. 

Po navedbah Evropske komisije bodo za uspešno izvedbo projekta potrebna sredstva v višini najmanj 1,5 

milijona EUR. Rezultati pilotnega projekta bodo lahko vključeni v raziskovalni projekt krepitve 

integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Prispeva lahko k zbiranju informacij o tem, kako 

se integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, in lahko državam 

članicam koristi pri oblikovanju načrtov za skupno kmetijsko politiko. Kmetje in države članice bodo 

lahko začeli dosledno izvajati integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi in zmanjšali odvisnost 

kmetov od pesticidov. 

Ta pilotni projekt, ki se izvaja in naj bi postal pripravljalni ukrep, je bil uspešno ponovno ocenjen, saj je 

bilo predlagano povečanje njegovega proračuna: 1.500.000 EUR (skupni proračun 2019–2020). Za 

povečanje proračuna so zaprosile službe Komisije in deležniki, da bi projektu zagotovili optimalno 

izvedbo. Povečani zneski odražajo zmanjšanje proračunskih sredstev, do katerega je prišlo med pogajanji 

o kompromisnem svežnju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v letu 2018. Pilotni projekt bo 

prinesel rezultate, ki jih bo mogoče vključiti v raziskovalni projekt krepitve integriranega varstva rastlin 

pred škodljivimi organizmi, in lahko prispeva k zbiranju informacij o tem, kako se integrirano varstvo 

rastlin pred škodljivimi organizmi trenutno uporablja v praksi, državam članicam pa lahko koristi pri 

oblikovanju načrtov za SKP. 

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: 

Oblikovan bo nabor orodij uspešnih ukrepov integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, da se 

kmetom in svetovalcem v sistemu kmetijskega svetovanja po vsej EU pomaga odpraviti problem odpornosti 

proti škodljivcem in povečati avtonomnost, da bodo lažje izbirali ukrepe, ki bodo prilagojeni njihovim 

kmetijskim in gospodarskim razmeram. To bo prispevalo k trajnostni rabi pesticidov, kot je določena v 

Direktivi 2009/128/ES. V okviru projekta, ki se izvaja, bodo opredeljene tudi ovire za uvedbo in izvajanje 

integriranega varstva rastlin ter predlagane rešitve. 

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

Osnutek dopolnitve 1071 
=== GUE//8235 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 19 
2.0.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 — Ocena učinka prilaščanja zemljišč v EU 
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Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlaga se študija, da se: 

količinsko opredelijo prenosi lastništva ornih zemljišč na velike gospodarske skupine in investicijske 

sklade, 

opredeli porazdelitev premoženja v Evropi, 

preuči dostopnost ornih zemljjišč za mlade kmete, 

preučijo učinki lastninskih razmerij na zemljiščih na zemljiško posest tretjih oseb v posameznih državah 

članicah, 

preučijo zaščitni ukrepi za male in srednje kmetije ter zemljiško posest v posameznih državah članicah. 

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: 

V zadnjem desetletju je bilo tujim vlagateljem po svetu prodanih 33 milijonov hektarov zemljišč, kar je 

enako površini Portugalske. Temu pojavu pravimo prilaščanje zemljišč. Do prodaje zemljišč pogosto pride 

brez vnaprejšnje, svobodne in informirane privolitve skupnosti, zaradi česar morajo kmetje in njihove 

družine marsikdaj zapustiti svoje domove, prav tako pa je ogrožena suverenost in zemljiška posest držav. 

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

Osnutek dopolnitve 1072 
=== GUE//8236 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 19 
2.0.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 — Študija vpliva koncentracije v sektorju maloprodaje na dohodke kmetijskih 

pridelovalcev in živinorejcev 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlaga se študija, da se: 

količinsko opredeli porazdelitev kmetijske dodane vrednosti po proizvodni in distribucijski verigi, 

opredeli struktura maloprodajnega trga na dinamični podlagi, da bi se prepoznali trendi v tem sektorju, 

zlasti kar zadeva delovanje trga in zakonodajo o konkurenci, ki velja v EU, 

predlagajo mehanizmi za posredovanje, da bi se omejile marže v vsakem členu proizvodne in 
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distribucijske verige ter tako kmetom zagotovil pravičen donos, potrošnikom pa konkurenčne cene. 

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: 

Splošno znano je, da so velike distribucijske verige odgovorne za izjemno nizke cene, ki se plačujejo 

pridelovalcem. S to študijo bi poskušali ta celotni učinek količinsko opredeliti ter obenem poiskati ukrepe, s 

katerimi bi bilo mogoče preprečiti takšno prakso in evropskim kmetom zagotoviti pošten dohodek. 

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

Osnutek dopolnitve 1073 
=== GUE//8237 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 19 
2.0.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 — Študija rabe zemljišč v Evropi in zemljiške pravice malih kmetov 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Študija bo preučila potrebe in jamstva za male in srednje družinske kmetije, zemljiške pravice in odnose z 

državo, pa tudi učinke ukrepov, kot so: 

ukrepi za izkoriščanje naravnih in ustvarjenih razmer v posameznih državah članicah na tak način, da se 

povečajo nacionalna proizvodnja in kmetijske površine; 

zakonodaja o dolgoročnih zakupih na podeželju, ki bo zagotovila pravične najemnine in stabilnost za 

kmete v obliki pisnih pogodb za vsako vrsto kmetije posebej, ob upoštevanju začasnega značaja naložbe; 

stroški energije, primerni za družinsko kmetovanje, plačati pa jih je treba samo za mesece, ko je energija 

dejansko rabljena, in tudi stroški namakanja, primerni za družinsko kmetovanje; 

davki za male in srednje velike podeželske kmetije, ki upoštevajo njihove letne dohodke; 

nižje obdavčenje za glavne dejavnike proizvodnje in storitve kmetovanja, zlasti glede goriv in energije ter 

DDV; 

najboljše pokojnine in upokojevanje, enake za moške in ženske, z rednim posodabljanjem glede na rastoče 

življenjske stroške; 

zagotavljanje lokalnih javnih storitev, kot so šole in zdravstvo; 

borze javne orne zemlje, da se zaščiti zemljiško premoženje malih in srednje velikih mladih kmetov. 

Pravna podlaga: 
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Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Male in srednje kmetije so bistvenega pomena za uporabo zemljišč in proizvodnjo kakovostnih lokalnih 

živil. Predstavljajo tudi pomemben vidik spoštovanja raznolikosti in so torej okolju prijaznejše, uporabljajo 

manj agresivne tehnike in so odgovorne za ohranjanje sort, vrst in lokalnih semen ter tradicionalnih sistemov 

pridelave in praks, ki spoštujejo okolje. Zato je vse bolj pomembno, da se tem kmetom zagotovi dostop do 

zemlje. 

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

Osnutek dopolnitve 1074 
=== GUE//8238 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 05 08 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

05 08 77 19 
2.0.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 – Spodbude za ohranjanje prebivalstva na podeželju – boj proti dezertifikaciji 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt je namenjen ohranjanju podeželskih skupnosti. Bolje bodo preučeni tudi dejavniki, ki bi 

lahko preprečili selitev prebivalcev s podeželja. Razvita bo metodologija za lokalne in regionalne projekte, 

namenjene ohranjanju prebivalstva na podeželju, vključno z opredelitvijo potreb in zmogljivosti lokalnih 

skupnosti oziroma regij. 

Faze projekta: 

. zbiranje informacij po državah članicah o potrebah, na katere se je treba odzvati, da bi učinkovito 

obdržali prebivalstvo na podeželju (vključno s posvetovanjem s prebivalci, zastopniki in lokalnimi organi); 

. odkrivanje težav in priložnosti v vseh regijah, da bi uresničili ta cilj; 

. analiza primerov najboljše prakse in uspešnih rešitev; 

. priprava projektov za ohranjanje prebivalstva na podeželju na lokalni in regionalni 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: 

Poseljevanje podeželja je izjemnega pomena za teritorialno kohezijo, ustavitev dezertifikacije in opuščanja 
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kmetijskih dejavnosti, spodbujanje gospodarskega razvoja in preprečevanje naravnih nesreč. Čeprav Uredba 

(EU) št. 1305/2013 z dne 17. decembra 2013 predvideva nekatere ukrepe, ti ne zadostujejo oziroma niso 

dovolj učinkoviti, da bi prinesli želene rezultate pri poseljevanju podeželja.  

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

Osnutek dopolnitve 286 
=== REGI/6252 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 25 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 25 
2.0.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pilotni projekt —Pametna urbana mobilnost z avtonomnimi vozili 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Srednje- in dolgoročno bi morala mesta po Evropski uniji v velikem obsegu uvesti koncept avtonomnih 

električnih avtomobilov/električnih avtomobilov brez voznika, kar jim bo pomagalo spodbujati boljšo in 

zeleno politiko urbane mobilnosti v odnosu do svojih meščanov, turistov, drugih ustreznih deležnikov in 

okolja. S tem pilotnim projektom predpostavljamo uvedbo niza povezanih ukrepov v vsaj 10 mestih 

(pilotnih mestih) različnih velikosti iz različnih držav članic EU, kar vključuje preobremenjena urbana 

središča in bistvene soseske, turistične destinacije, vključno z utrdbami, tematske zabaviščne parke ali 

letovišča, letališča, izobraževalne kampuse, velike bolnišnice itd. Projekt upošteva tudi dobro geografsko 

ravnotežje med mesti, ki so porazdeljena po državah EU (sever, jug, vzhod, zahod, center), med 

bogatejšimi in revnejšimi mesti, med pomembnejšimi ali manjšimi do srednje velikimi. Iščemo tiste z 

močno politično voljo, sposobno upravno in tehnično zmogljivostjo za testiranje teh avtonomnih vozil in 

prilagoditev bodoče pobude, ki bo pilotno fazo sprejela kot skupnostno. 

Projekt na integriran način združuje nabavo malih lokalnih električnih avtobusov brez voznika s 

prostorom za 15 potnikov, vključno z dostopom za invalide, ki nudijo boljšo, učinkovito in pametno 

mobilnost za pilotna mesta in zasebne kraje. 

Ti lokalni avtobusi uporabljajo podatke lidarskih senzorjev, kamer, sistema GPS RTK, inercialne merilne 

enote ter meritve poti in hitrosti, ki so združeni in jih tolmačijo poglobljeni programi učenja, umetna 

inteligenca in visokohitrostna povezljivost. 

Nabavo dopolnjujejo intenzivne izobraževalne kampanje, ki se promovirajo z uporabo kanalov družbenih 

medijev v mestnih hišah, univerzah, turističnih informacijskih središčih, stanovanjskih združenjih, 

sindikatih itd. Cilj teh kampanj je razviti trdno urbano mentaliteto, javno usmerjeno k uporabi tega 

alternativnega modela prevoza, ter povečati pomen alternativ zelene mobilnosti v evropskem urbanem 

okolju, pa tudi prepoznavno promovirati finančno podporo Evropske komisije. Ob koncu projekta se bo 

pripravil vodič s pridobljenimi izkušnjami, ki bo javno dostopen v vseh uradnih jezikih EU. Razdeljeval se 

bo po ustreznih uradnih kanalih (tj. združenja občin v vsaki državi članici EU, ustrezne krovne mreže za 

lokalne vlade, turistične destinacije, prometni sindikati). V Parlamentu EU, Odboru regij ali Evropski 

komisiji in v vsakem pilotnem mestu bodo potekale javne prireditve (npr. tiskovne konference) pri 

praktični prikazi. 

Lokalni avtobusi so opremljeni s pametno opremo (npr. digitalnimi prikazovalniki), ki nudijo ustrezne 
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informacije o potovanju, cilju, ogljičnem odtisu, izobraževalna sporočila o pomenu življenja v zelenem 

urbanem okolju. Avtobusi z uporabo senzorjev v realnem času merijo kakovost zraka, sporočajo svoje 

prihode/odhode s postaj z uporabo zvoka in digitalnih prikazanih sporočil. Potnikom nudijo brezplačno 

brezžično omrežje. Med pilotnim projektom je dostop do lokalnih avtobusov za meščane brezplačen. 

Operativne stroške, potrebne za njihovo optimalno delovanje, krijejo projekti in garancije, ki jih nudi 

podjetje, ki je prejelo javno naročilo za dobavo lokalnih avtobusov. 

Drug temeljni argument je, da bo tovrstni pilotni projekt prek konkretnih rezultatov ustvaril prilagodljiv 

socialni model, ki ga bo mogoče povečati na raven različnih mest po EU, ki imajo različne in posebne 

potrebe v zvezi z mobilnostjo. Njegovi rezultati bodo podprli občine in druge ustrezne deležnike (vključno z 

zasebnimi izvajalci) pri pripravi projektov mobilnosti prihodnosti, ki bi jih lahko financirale Evropska 

komisija in nacionalne vlade v okviru prihodnjega obdobja dodelitve (2021–2024), ali pa bi se financirali 

prek regionalnih operativnih programov in drugih programov, ki podpirajo kohezijsko politiko EU. Bolj 

se bodo zavedali stroškov, varnosti in varnostnih zahtev, logistike, stroškov vzdrževanja in stroškov 

cenovne dostopnosti. Mesta bi lahko prilagodila in sprejela nove lokalne odločitve/politike za pametno 

urbano mobilnost ter povečala pomen uporabe integriranih urbanih alternativnih načinov prevoza, 

mobilnost kot načina storitve, vozne parke zelenih vozil, ki so učinkovito in varno prilagojeni resničnemu 

urbanemu okolju. 

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: 

Avtonomna vozila, ki jih uporabljajo lokalni organi, nudijo več kot le trajnostno rešitev urbane mobilnosti. 

So tudi najboljša tehnologija, ki so jo ljudje sprejeli v velikem obsegu. Ta rešitev, s katero upravlja organ, ki 

mu meščani zaupajo, ponuja možnost testirati in razširiti sobivanje ljudi in tehnologije v mestu, od etičnega 

kodeksa, ki ga je treba sprejeti, do javnih politik, ki jo bodo vključile v mestno življenje, več avtonomnih 

vozil v mestih bo okrepilo lokalne pametne strategije.  

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

Osnutek dopolnitve 16 
=== TRAN/5527 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 26 
2.0.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 — Uvedba sistemov enotnih in večmodalnih vozovnic 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Mobilnost v mestih z raznolikim javnim prevozom mora prispevati k skrajšanju vsakodnevnih poti (dom–

služba–dom), zagotoviti medopravilnost, povečati privlačnost javnih prevoznih sredstev in omejiti zelo 
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razširjeni zasebni prevoz, kar bo prispevalo k okoljski in podnebni trajnostnosti ter k družbenemu razvoju. 

To pa zahteva integrirane prometne sisteme, tudi pri izdaji vozovnic. Resničnost v marsikaterem velemestu 

v EU še zdaleč ni takšna, saj so prevozni sistemi razdrobljeni, sistemi izdaje vozovnic pa nejasni (ponekod 

obstaja na tisoče različnih vozovnic), zaradi česar je uporaba javnega prevoza otežena, dražja in manj 

privlačna. Namen tega pilotnega projekta je identificirati zapletene sisteme javnega prevoza in predlagati 

akcijski načrt za uvedbo enotnih večmodalnih vozovnic. 

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: 

Razmere v nekaterih velemestih v EU so v nasprotju z najbolj trajnostno prakso na področju javnega 

potniškega prometa – prevozni sistemi so razdrobljeni, izdaja vozovnic pa nejasna, saj ponekod obstaja na 

tisoče različnih vozovnic. Uporaba javnih prevoznih sredstev je zato bolj zapletena, dražja in manj privlačna, 

zasebni prevoz pa bolj potreben. S tem se povečujejo tudi emisije toplogrednih plinov in poslabšuje mestna 

mobilnost. Iz tega razloga je treba uvesti podobne sisteme, kot ga predlagamo v tej dopolnitvi. 

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

Osnutek dopolnitve 844 
=== S&D//7334 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 26 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 26 
2.0.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pilotni projekt —Pametna urbana mobilnost z avtonomnimi vozili 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Srednje- in dolgoročno bi morala mesta po Evropski uniji v velikem obsegu uvesti koncept avtonomnih 

električnih avtomobilov/električnih avtomobilov brez voznika, kar jim bo pomagalo spodbujati boljšo in 

zeleno politiko urbane mobilnosti v odnosu do svojih meščanov, turistov, drugih ustreznih deležnikov in 

okolja. S tem pilotnim projektom predpostavljamo uvedbo niza povezanih ukrepov v vsaj 10 mestih 

(pilotnih mestih) različnih velikosti iz različnih držav članic EU, kar vključuje preobremenjena urbana 

središča in bistvene soseske, turistične destinacije, vključno z utrdbami, tematske zabaviščne parke ali 

letovišča, letališča, izobraževalne kampuse, velike bolnišnice itd. Projekt upošteva tudi dobro geografsko 

ravnotežje med mesti, ki so porazdeljena po državah EU (sever, jug, vzhod, zahod, center), med 

bogatejšimi in revnejšimi mesti, med pomembnejšimi ali manjšimi do srednje velikimi. Iščemo tiste z 

močno politično voljo, sposobno upravno in tehnično zmogljivostjo za testiranje teh avtonomnih vozil in 

prilagoditev bodoče pobude, ki bo pilotno fazo sprejela kot skupnostno. 
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Projekt na integriran način združuje nabavo malih lokalnih električnih avtobusov brez voznika s 

prostorom za 15 potnikov, vključno z dostopom za invalide, ki nudijo boljšo, učinkovito in pametno 

mobilnost za pilotna mesta in zasebne kraje. 

Ti lokalni avtobusi uporabljajo podatke lidarskih senzorjev, kamer, sistema GPS RTK, inercialne merilne 

enote ter meritve poti in hitrosti, ki so združeni in jih tolmačijo poglobljeni programi učenja, umetna 

inteligenca in visokohitrostna povezljivost. 

Nabavo dopolnjujejo intenzivne izobraževalne kampanje, ki se promovirajo z uporabo kanalov družbenih 

medijev v mestnih hišah, univerzah, turističnih informacijskih središčih, stanovanjskih združenjih, 

sindikatih itd. Cilj teh kampanj je razviti trdno urbano mentaliteto, javno usmerjeno k uporabi tega 

alternativnega modela prevoza, ter povečati pomen alternativ zelene mobilnosti v evropskem urbanem 

okolju, pa tudi prepoznavno promovirati finančno podporo Evropske komisije. Ob koncu projekta se bo 

pripravil vodič s pridobljenimi izkušnjami, ki bo javno dostopen v vseh uradnih jezikih EU. Razdeljeval se 

bo po ustreznih uradnih kanalih (tj. združenja občin v vsaki državi članici EU, ustrezne krovne mreže za 

lokalne vlade, turistične destinacije, prometni sindikati). V Parlamentu EU, Odboru regij ali Evropski 

komisiji in v vsakem pilotnem mestu bodo potekale javne prireditve (npr. tiskovne konference) pri 

praktični prikazi. 

Lokalni avtobusi so opremljeni s pametno opremo (npr. digitalnimi prikazovalniki), ki nudijo ustrezne 

informacije o potovanju, cilju, ogljičnem odtisu, izobraževalna sporočila o pomenu življenja v zelenem 

urbanem okolju. Avtobusi z uporabo senzorjev v realnem času merijo kakovost zraka, sporočajo svoje 

prihode/odhode s postaj z uporabo zvoka in digitalnih prikazanih sporočil. Potnikom nudijo brezplačno 

brezžično omrežje. Med pilotnim projektom je dostop do lokalnih avtobusov za meščane brezplačen. 

Operativne stroške, potrebne za njihovo optimalno delovanje, krijejo projekti in garancije, ki jih nudi 

podjetje, ki je prejelo javno naročilo za dobavo lokalnih avtobusov. 

Drug temeljni argument je, da bo tovrstni pilotni projekt prek konkretnih rezultatov ustvaril prilagodljiv 

socialni model, ki ga bo mogoče povečati na raven različnih mest po EU, ki imajo različne in posebne 

potrebe v zvezi z mobilnostjo. Njegovi rezultati bodo podprli občine in druge ustrezne deležnike (vključno z 

zasebnimi izvajalci) pri pripravi projektov mobilnosti prihodnosti, ki bi jih lahko financirale Evropska 

komisija in nacionalne vlade v okviru prihodnjega obdobja dodelitve (2021–2024), ali pa bi se financirali 

prek regionalnih operativnih programov in drugih programov, ki podpirajo kohezijsko politiko EU. Bolj 

se bodo zavedali stroškov, varnosti in varnostnih zahtev, logistike, stroškov vzdrževanja in stroškov 

cenovne dostopnosti. Mesta bi lahko prilagodila in sprejela nove lokalne odločitve/politike za pametno 

urbano mobilnost ter povečala pomen uporabe integriranih urbanih alternativnih načinov prevoza, 

mobilnost kot načina storitve, vozne parke zelenih vozil, ki so učinkovito in varno prilagojeni resničnemu 

urbanemu okolju. 

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: 

Avtonomna vozila, ki jih uporabljajo lokalni organi, nudijo več kot le trajnostno rešitev urbane mobilnosti. 

So tudi najboljša tehnologija, ki so jo ljudje sprejeli v velikem obsegu. Ta rešitev, s katero upravlja organ, ki 

mu meščani zaupajo, ponuja možnost testirati in razširiti sobivanje ljudi in tehnologije v mestu, od etičnega 

kodeksa, ki ga je treba sprejeti, do javnih politik, ki jo bodo vključile v mestno življenje, več avtonomnih 

vozil v mestih bo okrepilo lokalne pametne strategije.  

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

Osnutek dopolnitve 17 
=== TRAN/5528 === 
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vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 27 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 27 
2.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 250 000 500 000 250 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Varni avtomobili za naše otroke. Študija izvedljivosti o uvedbi samodejnih alarmnih 

naprav kot obveznih sistemov na vozilih, da se prepreči pozabljanje otrok v avtomobilu. 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Zaradi hitrega ritma današnje družbe se je povečalo število primerov amnezije oziroma izgube spomina, ki 

so povzročili tragedije, kot je na primer pozabljen otrok v avtomobilu, kar je resno ogrozilo njegovo 

življenje. 

Trenutno se na trgu pojavljajo pripomočki, ki odkrivajo prisotnost otroka na otroškem sedežu, in druge 

nove naprave, ki se še razvijajo. Pojav otrok, pozabljenih v avtomobilih, postaja vedno bolj relevanten in 

je predmet raziskav in tehnoloških inovacij. Cilj je zagotoviti, da bo avtomobil varen prostor za otroke. 

Potrebni so novi varnostni sistemi in novi standardi. Pri njihovem oblikovanju bi morali sodelovati 

državljani in proizvajalci. Avtomobilski sektor bi moral zlasti izboljšati opozorilnike za varnostne pasove z 

uporabo kombinacije vidnih in zvočnih signalov. Osredotočiti bi se moral tudi na zadnje in otroške sedeže 

ter na razvoj naprav, ki bi lahko hitro pritegnile pozornost voznika ali druge osebe zunaj vozila z vidnimi, 

zvočnimi in tipnimi signali, ki bi jih bilo mogoče zaznati znotraj in zunaj vozila. 

Namen tega pripravljalnega ukrepa je začeti študijo izvedljivosti o zasnovi novih samodejnih naprav za 

„preprečevanje pozabljanja otrok“ v avtomobilih, ki bi bile zanesljive, varne in sposobne delovati v vseh 

razmerah. Pripomočki, ki imajo tehnično-konstruktivne in funkcionalne značilnosti ter so v skladu s 

predpisi EU. 

Proizvajalci avtomobilov bi morali od EU zahtevati, naj opremi nove registrirane avtomobile z napravami 

za preprečevanje zapuščanja otrok, ki ne bi smele zahtevati nobenega vzdrževanja ali namestitve, ne bi 

smele biti odvisne od drugih neodvisnih predmetov ali naprav, predvsem pa ne bi smele imeti visokih 

stroškov, da bi se izognili gospodarskim oviram za varnost otrok. 

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: 

Disociativna amnezija je motnja, katere glavna izraz je en ali več primerov nezmožnosti, da se spomnimo 

pomembnih informacij, ki spadajo v osebno sfero. Bolezen lahko prizadene kogar koli, njeni znaki pa so 

različni. 

Ta motnja vodi k resnični „luknji v spominu“, ki pa ima lahko drastične posledice. Na podlagi te 

predpostavke se poziva Evropsko komisijo, naj izvede študijo izvedljivosti o zasnovi novih sistemov za 
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preprečevanje pozabljanja otrok v vozilu ter uvede obveznost za proizvajalce avtomobilov, da ta sistem 

zaščite vključijo kot standardno napravo. 

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

Osnutek dopolnitve 19 
=== TRAN/5530 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 28 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 28 
2.0.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pilotni projekt — Usklajena pravila za prevoz po celinskih plovnih poteh 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Prevoz po celinskih plovnih poteh je sestavni del evropskega logističnega ekosistema. Poleg tega je v prvi 

vrsti čezmejne narave in predstavlja evropsko prednostno nalogo. V beli knjigi o prometu iz leta 2011 je 

Komisija navedla cilj, da bi moralo 30 % cestnega tovornega prevoza nad 300 km do leta 2030 preiti na 

okolju prijazne načine prevoza, do leta 2050 pa 50 % prevoza. K tem načinom spada tudi prevoz po 

celinskih plovnih poteh. 

Sektor prevoza po celinskih plovnih poteh se še vedno sooča z velikimi oviram v zvezi z neusklajenostjo 

predpisov med državami članicami in pretirano upravno obremenitvijo. Poleg tega se predpisi v zvezi s 

prevozom po celinskih plovnih poteh izvajajo nepravilno ali pa se sploh ne izvajajo, kar je privedlo do 

razdrobljenosti pravil in praks. 

Da bi te težave lahko rešili, je treba sprejeti sklop smernic z ukrepi za poenostavitev evropskih predpisov 

za plovbo in odpravo upravnih bremen v sektorju prevoza po celinskih plovnih poteh v vseh državah 

članicah. V teh smernicah bi bilo opisano, kako lahko države članice odpravijo obstoječe ovire v sektorju 

prevoza po celinskih plovnih poteh in popravijo predpise, ki se nepravilno izvajajo. S tem se bo podprl 

prevoz po celinskih plovnih poteh, pri katerem se prečka več plovnih območij, na primer od Rena prek 

Majne do Donave, in omogočilo, da bo evropska plovba po celinskih plovnih poteh postala ekonomsko 

rentabilnejša ter s tem konkurenčnejša in logistično relevantna. 

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: 

S pristopom Poljske, Češke, Slovaške, Slovenije, Madžarske, Romunije in Bolgarije k Evropski uniji so bili 

vanjo vključeni tudi njihovi različni sistemi celinske plovbe. Zaradi tega povečanja je postala obravnava 

institucionalnih, upravnih in tehničnih vprašanj v zvezi s prevozom po celinskih plovnih poteh še nujnejša. 

Napredek pri usklajevanju zakonodajnega okvira v Evropi, zlasti na področju tehničnih predpisov, predpisov 

o varnosti in kadrovskih predpisov, je precejšen, a ne zadosten. Ker prevoz po plovnih poteh postaja vse 
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zmogljivejši, je ta uskladitev nujna. 

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

Osnutek dopolnitve 22 
=== TRAN/5533 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 29 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 29 
2.0.PPPA 

    4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj      4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ekološko označevanje za letalstvo/demonstracijski projekt za uvedbo prostovoljnega 

sistema zelenega znaka v letalstvu na podlagi ekoportala agencije EASA 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega projekta je potnikom in ljudem, ki živijo blizu letališč, omogočiti, da enostavno pridobijo 

informacije o okoljski učinkovitosti letalstva, po možnosti do nevtralnega in neodvisnega vira. 

Tako kot so evropski državljani obveščeni o ekoloških proizvodih, bodo potniki obveščeni o ekološki 

bilanci zrakoplovov in letalskih prevoznikov. V okviru projekta bodo preučeni ekološka bilanca 

zrakoplovov (hrup in emisije) ter letalskih prevoznikov (emisije toplogrednih plinov, emisije delcev, 

poravnava in trajnostna („bio“)goriva, hrup zrakoplovov), pa tudi operativni ukrepi. 

Pri tem se bodo glavne dejavnosti nanašale na razvoj strukture upravljanja, meril, modela komunikacije 

in informacijske platforme ekoportala. Pri slednji gre za že obstoječo informacijsko platformo, ki bo 

razširjena, tako da bo vključevala podatke o emisijah in flotah ter operativne podatke, da bi se podprle 

dejavnosti v zvezi z označevanjem. 

Na podlagi sistema bodo letališča letalske prevoznike poleg tega lahko razvrščala po njihovi okoljski 

učinkovitosti in tako dajala lokalne spodbude. 

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: 

Okoljska učinkovitost se je pri sodobnih zrakoplovih znatno izboljšala: med letoma 2005 in 2017 se je 

učinkovitost porabe goriva v zračnem prometu v Evropi povečala za 24 %, hrup na letalsko operacijo pa se 

je zmanjšal za 14 %. Te pomembne tehnološke izboljšave so v industriji sicer dobro znane, a potnikom in 

javnosti niso vidne. Hkrati je letalstvo vse bolj v središču pozornosti, kar zadeva okoljski vidik. Z 

vključitvijo letalstva v znak za okolje se želi deležnikom in potrošnikom sporočiti, da je letenje varno za 

ljudi in okolje. 

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

Osnutek dopolnitve 26 
=== TRAN/5540 === 
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vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 30 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 30 
2.0.PPPA 

    500 000 300 000 500 000 300 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 300 000 500 000 300 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Oživitev čezmejnih nočnih železniških povezav 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Glede na prednostne naloge politike Komisije glede oživitve železniškega prometa in izgradnje enotnega 

evropskega železniškega območja in prehoda na druge oblike prevoza, pa tudi glede na to, da je nujno 

treba najti alternativne možnosti za lete na srednje razdalje in uresničiti mednarodne podnebne cilje, je 

poudarek tega pilotnega projekta na analizi, preučitvi in oblikovanju konkretnih političnih priporočil, s 

pomočjo katerih bi podjetja lahko vzpostavila vzdržne mednarodne železniške storitve, zlasti storitve hitrih 

in nočnih vlakov, tudi prek zakonodaje o zagotavljanju javnih storitev. 

Projekt bi vključeval celovito analizo novih mednarodnih storitev (hitrih, zlasti pa nočnih vlakov) 

prevoznikov in njihovih najnovejših izkušenj in zaznanih težav, vključno z vidiki v zvezi z izdajanjem 

vozovnic, morebitnimi težavami pri sklepanju mednarodnih pogodb o izvajanju javnih storitev ter javnim 

naročanjem in financiranjem za nadgradnjo in vzdrževanje železniškega voznega parka. 

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 uresničitev evropskih in mednarodnih podnebnih ciljev in istočasno ponovno vzpostavitev poštene 

konkurence med različnimi vrstami prevoza je treba sprejeti več ukrepov za prestavitev prometa na 

železnico. Nočni vlaki so del tega pristopa. 

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

Osnutek dopolnitve 28 
=== TRAN/5543 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 31 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 31 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 200 000 400 000 200 000 
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Postavka: 

Pilotni projekt — Prometne inovacije za starejše 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Demografske spremembe in staranje prebivalstva so v ospredju številnih raziskav. Novi izrazi, kot sta 

starajoča se družba in gospodarstvo sivolasih, se v Evropski uniji pogosteje uporabljajo in so postali 

vsakdanji. V številnih študijah se preučujejo tradicionalni pristopi k problemu in so v ospredju potrebe 

starejših ljudi po prevozu. Rezultati kažejo, da je boljši dostop do učinkovitih in uspešnih prometnih 

storitev tesno povezan z boljšo kakovostjo življenja. Trendi in prožnost pri potovanjih se zato spreminjajo 

glede na potrebe, želje in navade starejših. Ugotovimo lahko, da se v večini študij preučuje, kako bi 

prometne inovacije starejšim lahko najbolj olajšale mobilnost, pri čemer je presenetljivo, da se nasprotno 

ne preučuje, kako in katere nove rešitve bi lahko spremenile vzorce mobilnosti starejših in nato vplivale 

na prihodnji razvoj infrastrukture. Ta študija bi morala biti osredotočena na vsa področja prometnih 

inovacij in povezati pomembne, socialno usmerjene podatke s potrebami starejših, pa tudi stopnjo njihove 

informacijske pismenosti. Jasno je, da bodo za izvajanje, vključevanje, upravljanje in spodbujanje 

prometnih inovacij za starejše potrebni ustrezno strokovno znanje, informacije in znanje, zagotovljeni 

prek interdisciplinarnega sklopa področij na ravni celotne družbe. Zato so za ta projekt potrebne tako 

ankete med starejšimi kot intervjuji z različnimi skupinami deležnikov na trgu potniškega prometa EU. 

Glavni cilji tega projekta so: 

– povzeti ugotovitve o različnih potrebah starejših v EU po prevozu (tj. dostopnost, cenovna dostopnost, 

razpoložljivost in sprejemljivost), 

– iz zadevne literature povzeti ugotovitve o vrstah inovacij za starejše (tj. vozila, infrastruktura in 

organizacija) in pregled dejanskih rešitev v evropskih državah, 

– opredeliti primere dobre prakse in ovire, 

– pregledati sedanjo politiko EU na tem področju in opredeliti glavne vrzeli in potrebe, 

– predložiti kazalnike in priporočila v zvezi s snovanjem, načrtovanjem in upravljanjem prometnih 

inovacij za starejše, 

– opredeliti prelomne (in druge) inovacije, ki lahko spremenijo vzorce mobilnosti starejših, 

– predložiti politična priporočila. 

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: 

Projekt je odziv na izzive, povezane z demografskimi spremembami in staranjem prebivalstva. Na ravni 

institucij EU je bilo nedavno pripravljenih več poročil o pogojih in potrebi po ukrepanju v zvezi z 

mobilnostjo starejših, npr. v okviru razprave o široki uporabi samovozečih vozil brez voznika ali pobude 

„Evropa, najboljša destinacija za starejše“. Še naprej pa bi bilo treba podpirati nove celovite ukrepe v okviru 

celostnega pristopa, pri katerem se upošteva medsebojna povezanost prometnih inovacij in spreminjajočih se 

potovalnih vzorcev starejših. 

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

Osnutek dopolnitve 29 
=== TRAN/5544 === 
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vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 32 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 32 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezerva         

Skupaj      400 000 200 000 400 000 200 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zmogljivosti za ekologizacijo evropskih morskih pristanišč 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ena od dejavnosti pristaniških organov, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavlja, je, da se določi sklop 

razvojnih dejavnosti in naložb, s katerim se po eni strani ustvarijo pričakovani tehnični in organizacijski 

pogoji za prihodnje pristaniške dejavnosti, po drugi strani pa upoštevajo različne socialne in okoljske 

zahteve za ohranitev oziroma izboljšanje kakovosti na teh dveh področjih. Cilj projekta je predstaviti 

izsledke raziskav o ravni ozaveščenosti in vedenju evropskih pristanišč na področju trajnostnega razvoja, 

zlasti pa koncepta okolju prijaznega pristanišča. Predpostavlja se, da se bodo z vključitvijo koncepta 

okolju prijaznega pristanišča v razvojno strategijo evropskih morskih pristanišč izboljšali njihovi okoljski 

odnosi in da bo to prispevalo k njihovi konkurenčnosti. Na podlagi rezultatov bo mogoče ugotoviti, kam so 

usmerjene dejavnosti za razvoj okolju prijaznih pristanišč, in opraviti raziskave za pripravo svežnja 

instrumentov v podporo tem dejavnostim. Tako bo mogoče razvojne strategije evropskih morskih 

pristanišč ciljno usmeriti v skladu s konceptom okolju prijaznega pristanišča. 

Rezultati/možni razvoj projekta 

Ker je rezultate raziskav mogoče uporabiti na mnogo različnih načinov, avtorji načrtujejo vrsto dejavnosti 

za objavo rezultatov raziskav, med drugim: poročilo o kvantitativnem pregledu, sklop znanstvenih 

člankov, monografijo. 

Inovativna/eksperimentalna narava projekta 

Avtorji projekta predlagajo, da se izvede anketa (prva tovrstna v Evropi) o tem, kako se dojemajo 

dejavnosti pristaniških organov EU na področju trajnostnega razvoja v okviru koncepta okolju prijaznega 

pristanišča. Nato bo pojasnjeno, kako so izvedeni ukrepi povezani z gospodarsko uspešnostjo pomorskega 

pristanišča. Na podlagi novih spoznanj, pridobljenih s projektom, bo sprejet nov, kompleksen in 

interdisciplinaren pristop za organizacijo in delovanje pomorskega pristanišča za poslovno izvajanje. 

Poleg tega bo mogoče za vsako pristanišče oceniti, v kolikšni meri koncept okolju prijaznega pristanišča 

že izvaja, nato pa, katere ukrepe bi bilo treba uvesti v tej smeri in za nadaljevanje ekologizacije 

pristanišča. Na podlagi tega bi bilo treba predvideti nadaljnji razvoj, kar zadeva okoljsko prijaznost 

pristanišča, in sicer s pomočjo meril in njihovih vrednosti v skladu s cilji koncepta okolju prijaznega 

pristanišča. 

V pomorskem sektorju smo priča porastu dejavnosti za trajnostni razvoj morskih pristanišč. Pri tem sta 

zajeti glavni dve področji njihovega zunanjega delovanja, tj. zmanjšanje negativnega vpliva naložbenih in 

operativnih dejavnosti v pristaniščih na okolje ter odnosi pristanišč z njihovo okolico. Družbena 

odgovornost pomorskih pristanišč je orodje, s katerim je mogoče doseči spremembe, zlasti na slednjem 

področju. Hkrati upravni organi pristanišč in občinski organi kažejo vse več zanimanja za ti področji. 

Okoljska prijaznost pristanišč in njihovi odnosi s skupnostjo se vsako leto ocenjujejo prek natečajev in 

lestvic (npr. nagrade „Green Port Awards“). 



 

 93 

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: 

Omeniti velja, da si celoten sektor pomorskega gospodarstva okrog morskih pristanišč zdaj prizadeva za 

trajnostni razvoj, skladno s teorijo o okolju prijaznem pristanišču. Ta teorija vključuje vse vidike pristaniških 

dejavnosti, ki vključujejo odnose z okolico, vpliv na naravno okolje ter makroekonomsko regionalno in 

nacionalno rast. Zato bi bilo treba pri znanstvenih raziskavah slediti tristranskemu pristopu, pri katerem bi 

bili upoštevani (pristaniško) gospodarstvo, (pristaniška in morska) skupnost ter (kopensko in morsko) okolje. 

Znanost tega cilj doslej še ni uresničila. 

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

Osnutek dopolnitve 20 
=== TRAN/5531 === 

vlagatelj: Odbor za promet in turizem 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 06 02 77 33 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

06 02 77 33 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Povezovanje mobilnosti v mestih z infrastrukturo letalskega prevoza 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta projekt se bo izvajal v obliki študije in bo zasnovan tako, da bo zagotavljal najboljšo povezavo med 

mestnimi središči in letališči. Medtem ko so nekatera letališča blizu obrobja nekaterih velikih mest, so 

nekatera manjša letališča včasih precej oddaljena. Mobilnost v mestih bi bilo treba preučiti kot možno 

rešitev za težave v zvezi s pomanjkanjem infrastrukturnih zmogljivosti, pri čemer bi bilo treba upoštevati 

okoljske vidike, na primer lokalno kakovost zraka in hrup. Ocenjeni bodo tudi upravljanje prometa in 

druge tehnološke možnosti. 

Študija bo obravnavala tudi vprašanje hitrih in medkrajevnih železniških povezav na dolge razdalje z 

letališči in mestnimi območji ter med njimi. 

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: 

Cilj je potnikom olajšati potovalno izkušnjo, tako da se jim dajo na voljo posebna konvencionalna sredstva, 

pa tudi drugi netradicionalni sistemi, kot so električni ali hibridni zrakoplovi (npr. žirokopter), za katere se 
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pričakuje, da bo v bližnji prihodnosti prispevali k lokalni mobilnosti. Poleg tega je industrija razvila 

prototipe, ki jih je treba certificirati. 

Ta projekt bo prispeval tudi k zmanjšanju vplivov na okolje, do katerih prihaja zaradi neučinkovitih javnih 

prometnih povezav do letališč, in preprečil prometne zamaške okrog njih. 

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

Osnutek dopolnitve 1045 
=== GUE//8189 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 07 01 04 01 — Odhodki za podporo Programu za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) – 

Podprogram za okolje 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 01 04 01 
2.0.4 

1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Rezerva         

Skupaj  1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Obrazložitev: 

Glede na to, da je ta postavka namenjena razvoju, shranjevanju, vzdrževanju, varnosti, zagotavljanju 

kakovosti, delovanju in podpori sistemov IT za komunikacijo, izbor in spremljanje projektov ter za 

predstavljanje poročil o projektih, jo je treba povečati in pri tem upoštevati pomen podpore projektom in 

širjenja rezultatov. Priporoča se, da odobritve plačil in odobritve za prevzem obveznosti sovpadajo - 

predstavitev je že potekala.  

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

Osnutek dopolnitve 499 
=== VERT/7620 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 01 — Prispevki k bolj zelenemu in energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu ter k razvoju in 

izvajanju politike in zakonodaje Unije na področju okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

Rezerva         

Skupaj  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

Obrazložitev: 

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

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

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

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

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 794 
=== S&D//7279 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 01 — Prispevki k bolj zelenemu in energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu ter k razvoju in 

izvajanju politike in zakonodaje Unije na področju okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

Rezerva         

Skupaj  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 1003 
=== GUE//8129 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 01 — Prispevki k bolj zelenemu in energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu ter k razvoju in 

izvajanju politike in zakonodaje Unije na področju okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 

Rezerva         

Skupaj  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 

Obrazložitev: 

To povečanje je posledica nujnosti varstva okolja EU, saj razvoj okolju prijaznejšega gospodarstva – na 

škodo okolja in prihodnjih generacij – še vedno poteka zelo počasi. 

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

Osnutek dopolnitve 919 
=== EPP//7100 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 01 — Prispevki k bolj zelenemu in energetsko učinkovitejšemu gospodarstvu ter k razvoju in 

izvajanju politike in zakonodaje Unije na področju okolja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Rezerva         
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Skupaj  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 500 
=== VERT/7621 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 02 — Zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

Rezerva         

Skupaj  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

Obrazložitev: 

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

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

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

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

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 795 
=== S&D//7280 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 02 — Zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

Rezerva         

Skupaj  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 920 
=== EPP//7101 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

Člen 07 02 02 — Zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Rezerva         

Skupaj  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 694 
=== R-E//7429 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 02 — Zaustavitev in sprememba trenda izgube biotske raznovrstnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Rezerva         

Skupaj  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Obrazložitev: 

Gozdovi imajo pomembno vlogo pri največjih trajnostnih izzivih našega časa, kot so upadanje biotske 

raznovrstnosti, podnebne spremembe in povečanje prebivalstva. Mednarodni sporazumi in zaveze priznavajo 

potrebo po ambicioznih ukrepih za spremembo trenda krčenja gozdov. EU ima na področju boja proti 

krčenju gozdov vodilno vlogo v svetu, zato moramo okrepiti naša prizadevanja za zaustavitev krčenja in 

degradacije gozdov. 

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

Osnutek dopolnitve 501 
=== VERT/7622 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 03 — Podpora boljšemu okoljskemu upravljanju in obveščanju na vseh ravneh 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

Rezerva         

Skupaj  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

Obrazložitev: 

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

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

Pariškim sporazumom o podnebju, je treba uresničiti. Po podatkih Evropske komisije bi bilo treba v 
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proračunu EU za leto 2020 za odhodke, povezane s podnebjem, nameniti še 3,5 milijarde EUR, da bi 20-

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

uresničitvi tega končnega cilja. 

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

Osnutek dopolnitve 921 
=== EPP//7102 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 07 02 03 — Podpora boljšemu okoljskemu upravljanju in obveščanju na vseh ravneh 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Rezerva         

Skupaj  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 336 
=== ENVI/5447 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezerva         

Skupaj      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Spremljanje okolja prek medonosnih čebel 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega pripravljalnega ukrepa je vzpostaviti orodje za zbiranje podatkov o okolju s pomočjo medonosnih 

čebel in čebelarskih proizvodov. To bo omogočilo oceno izpostavljenosti onesnaženju in razširjenosti v 

okolju na ravni krajine. Omogočilo bo tudi oceno rastlinske raznovrstnosti v krajinah.  

Kljub velikemu vplivu na dobro počutje človeka in naravo, so vrzeli v podatkih in informacijah o 

izpostavljenosti različnim onesnaževalom okolja, zlasti pesticidom, še vedno velike. Čebele zaradi svojih 

bioloških potreb in vedenja prihajajo v stik z različnimi matrikami. Zaradi obsega njihove pašne aktivnosti 

(v radiju do 15 km) so izpostavljene onesnaževalom v ozračju, prsti, rastlinah in vodi. Pri paši vsak dan 

obiščejo številne rastline, da naberejo medičino, izločke žuželk, ki se hranijo z rastlinskimi sokovi, cvetni 

prah in/ali vodo, medtem ko za izdelavo propolisa nabirajo rastlinske estre. Med letom pridejo tudi v stik z 

delci v zraku, ki se oprimejo njihove dlake, ali jih vdahnejo prek dihalnic. Onesnaževala prinesejo nazaj v 

čebelnjake in jih je mogoče zaslediti v čebelarskih proizvodih, kot so med, vosek, propolis, cvetni prah in 

čebelji kruhek. Medonosne čebele in njihovi proizvodi bi lahko bili tudi odločno orodje za spremljanje - 
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poleg pesticidov - drugih onesnaževal okolja, kot so težke kovine, drobni delci, hlapne organske spojine ali 

žveplov dioksid. 

Medonosne čebele se že uporabljajo kot bioindikatorji ravni onesnaženosti okolja. Izvedene so bile študije, 

pri katerih so bili čebele in čebelarski proizvodi uporabljeni kot biološki „instrumenti za spremljanje“, s 

katerimi so merili kakovost okolja. Različne ravni spremljanja okolja s čebelami so že bile opisane in se 

razlikujejo glede na stopnjo kompleksnosti in občutljivosti. Zaskrbljeni zaradi izgub kolonij medonosnih 

čebel so čebelarji, čebelarski tehniki in znanstveniki na posebnih območjih Evrope začeli analizirati 

vsebnost onesnaževal v čebelah in čebelarskih izdelkih. Rezultati so pogosto enaki: čebele so simultano in 

zaporedno izpostavljene številnim onesnaževalom. 

Poleg tega obstajajo znatne vrzeli v znanju o raznovrstnosti in razširjenosti rastlinskih vrst po različnih 

krajinah v EU. Takšno znanje je bistveno za oceno kakovosti habitatov in pritiskov, ki jih nanje lahko 

izvajajo različne rabe zemljišč. Zbiranje in analiza cvetnega prahu iz čebelnjakov nudita obetavne 

možnosti za zbiranje dragocenih podatkov in informacij za zapolnitev teh vrzeli. 

Podatki in informacije o okolju, pridobljeni s spremljanjem medonosnih čebel, bi podpirali politike EU na 

naslednjih področjih: 

javno zdravje in varnost hrane 

zdravje rastlin in živali, tudi zdravje čebel 

kmetijstvo, razvoj podeželja, tudi čebelarstvo 

kmetijska produktivnost in prehranska varnost 

varstvo okolja (narava, zrak, voda, tla) 

biotska raznovrstnost 

Še posebej pa bi podpirali učinkovite ukrepe na podlagi: 

Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov 

Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 

skupne kmetijske politike EU 

politike EU o biotski raznovrstnosti, vključno s pobudo EU za opraševalce 

Direktive (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah 

Na ta način bi spremljanje okolja s pomočjo medonosnih čebel prispevalo k uresničevanju ciljev 

trajnostnega razvoja v EU, zlasti cilija 2 (odprava lakote), 3 (zdravje in dobro počutje), 12 (odgovorna 

poraba in proizvodnja), 14 (življenje v vodi) in 15 (življenje na kopnem). 

Leta 2018 je Parlament financiral pilotni projekt za okoljsko spremljanje rabe pesticidov z medonosnimi 

čebelami. Ta pripravljalni ukrep bi bil nadgradnja tega pilotnega projekta. Dodatno bi razširil področje 

uporabe na druga onesnaževala ter na spremljanje rastlinske raznovrstnosti. Pripravljalni ukrep bi bil 

tudi projekt državljanske znanosti, v katerem bi čebelarji igrali osrednjo vlogo z zbiranjem vzorcev iz 

čebelnjakov. 

Dejavnosti pripravljalnega ukrepa: 

Pripravljalni ukrep bi financiral izvajanje metodologije spremljanja, ki se trenutno razvija in preskuša v 

okviru pilotnega projekta, na ravni EU. Poleg tega bi se z ukrepom poskušalo razširiti spremljanje na 

druga onesnaževala in na rastlinsko raznovrstnost. 

Dejavnosti v okviru tega pripravljalnega ukrepa bi zlasti: 

raziskale, kako razširiti protokol spremljanja na druga onesnaževala, poleg pesticidov, ter za to razvile 

ustrezne module 
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izvajale protokol spremljanja z zbiranjem vzorcev iz različnih čebelnjakov z zemljišč z različno rabo v vseh 

državah članicah 

izvajale analizo kemične sestave in cvetnega prahu vzorcev 

razvile infrastrukturo IT za generiranje, shranjevanje, upravljanje, obdelavo in izmenjavo zbranih 

podatkov 

Ta pripravljalni ukrep se bo izvajal tri leta, njegov proračun pa bo znašal 5 milijonov EUR. 

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: 

Pesticidi in druga onesnaževala močno vplivajo na dobro počutje človeka in naravo. Vrzeli v podatkih in 

informacijah o izpostavljenosti človeka in prostoživečih živali in rastlin onesnaževalom so še vedno velike. 

Z nadgradnjo obstoječega pilotnega projekta bo ta pripravljalni ukrep vzpostavil orodje, ki bo medonosne 

čebele uporabljalo za zbiranje podatkov, potrebnih za zapolnitev teh vrzeli. Tako bo prispeval k 

učinkovitejšim politikam in ukrepom EU na področjih okolja, zdravja in varnosti hrane. 

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

Osnutek dopolnitve 815 
=== S&D//7305 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezerva         

Skupaj      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Spremljanje in kazalniki opraševalcev v EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Cilj pripravljalnega ukrepa je podpirati izvajanje sistema spremljanja na ravni vse EU za divje žuželke 

opraševalke v vseh državah članicah in oblikovanje s tem povezanih kazalnikov. 

Opraševalci so sestavni del zdravih ekosistemov in drastično zmanjšanje njihovega števila je razlog za 

resno zaskrbljenost. V Evropi živalsko opraševanje opravljajo predvsem žuželke: približno 2000 vrst čebel, 

900 vrst trepetavk, 500 vrst metuljev, 8000 vrst vešč. Pri opraševanju imajo pomembno vlogo tudi druge 

vrste muh, os in hroščev. Brez njih bi upadlo in sčasoma izginilo veliko število rastlinskih vrst, kar bi 

imelo daljnosežne posledice za naravo in dobro počutje človeka. V EU so vsake štiri od petih vrst poljščin 

in divjih cvetlic vsaj deloma odvisne od živalskega opraševanja in z žuželkami opraševalkami je 

neposredno povezan letni pridelek kmetijstva v vrednosti do 15 milijard EUR. Te na splošno štejejo za 

enega najpomembnejših kazalnikov zdravja okolja. 
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Evropska komisija je 1. junija 2018 je sprejela pobudo EU za opraševalce in se tako odzvala na pozive 

Evropskega parlamenta in Sveta po obravnavi široko priznanega upada opraševalcev. Pobuda določa več 

ukrepov za obravnavanje znanih vzrokov za upad, osredotoča pa se tudi na krepitev podlage znanja. 

Poudarja pomen sistematičnega pristopa k zbiranju podatkov in informacij o opraševalcih, da bi se ocenili 

ukrepi politike in izboljšala njihova učinkovitost. Medtem ko je na nekaterih področjih na voljo 

razmeroma obsežno znanje (upad metuljev, slabo stanje njihovih habitatov in razlogi za upad), ostajajo 

splošne vrzeli v znanju glede stanja in trendov večine populacij opraševalcev ter glede vzrokov in posledic 

njihovega upada. Usklajen postopek spremljanja na ravni EU, podprt s standardiziranim zbiranjem 

podatkov na terenu, nam bo omogočil zapolnitev kritičnih vrzeli in razvoj čvrstih kazalnikov, ki bodo 

podlaga za učinkovite politike EU za opraševalce. 

Kazalniki opraševalcev bodo zlasti pomembni za novi okvir biotske raznovrstnosti EU za obdobje po letu 

2020 in za novo skupno kmetijsko politiko (SKP). Opraševalci so zelo izpostavljena tema v delu konvencije 

OZN o biološki raznovrstnosti, ki določa globalni okvir za ukrepanje na področju biotske raznovrstnosti, 

in h kateremu dejavno prispeva Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Delo 

je vrhunec doseglo s prvim globalnim poročilom o opraševalcih, ki ga je leta 2016 objavila Medvladna 

platforma o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES). Pričakovati je, da bodo 

opraševalci vključeni v cilje prihodnjega globalnega okvira za biotsko raznovrstnost. Poleg tega, da so 

opraševalci že sami po sebi dovolj pomemben cilj, bodo kazalniki opraševalcev pomagali meriti tudi 

napredek pri uresničevanju več drugih ciljev s področja biotske raznovrstnosti, tudi tistih, ki so povezani z 

direktivo EU o habitatih, mrežo Natura 2000, kmetijstvom in gozdarstvom. 

Komisija bo, kot določa ukrep 5C pobude EU za opraševalce, v okvir uspešnosti in spremljanja SKP, ko 

bo dokončan in delujoč, vključila kazalnik opraševalcev. Ta kazalnik bo izjemno koristno dopolnilo 

okviru kazalnikov v predlogih Komisije za SKP za obdobje 2021-2027: žuželke opraševalke so dober 

pokazatelj širše biotske raznovrstnosti in bistveni dejavnik v kmetijski proizvodnji. Zaradi te dvojne narave 

so lahko kazalniki opraševalcev odlično dopolnilo za okvir spremljanja izvajanja ciljev trajnostnega 

razvoja v EU, zlasti ciljev 15 (življenje na kopnem) in 2 (odprava lakote). Kazalnik o metuljih travišč je že 

vključen v ta okvir in pričujoči ukrep bo pomagal podpreti vzdržnost spremljanja metuljev in poročanja o 

kazalnikih po vsej EU. 

Medtem ko spremljanje in kazalniki, razviti v okviru pobude EU za opraševalce, obravnavajo prostoživeče 

vrste opraševalcev, bodo kazalniki v tem ukrepu zelo koristili tudi zdravju medonosnih čebel in 

čebelarskemu sektorju. Gojene in prostoživeče vrste uporabljajo iste vire hrane/krme, za oboje pa so 

značilni tudi enaki pritiski na populacije. Spremljanje prostoživečih vrst bo zagotovilo dobre informacije o 

kakovosti okolja za vse opraševalce, pa tudi bistvene podatke za raziskave o številnih pritiskih in njihovem 

prepletanju. To je bistveno za oblikovanje učinkovitih ukrepov blaženja posledic in podpiranje uspešne 

obnove. 

Onkraj tega temeljnega prispevka k oblikovanju politik bodo podatki in informacije, pridobljeni s 

sistemom spremljanja, omogočili razvoj orodij za upravljavce zemljišč, zlasti kmete. Podatki o stanju vrst 

opraševalcev bi skupaj z dobrimi podatki o poljščinah (kot denimo pri rezultatih ukrepa 3B iz pobude EU 

za opraševalce) omogočili razvoj atlasa opraševalcev in opraševanja ali sistema za zgodnje opozarjanje v 

primeru primanjkovanja opraševanja. Ta bi pomagala kmetom, katerih pridelek in dobiček sta dejansko 

odvisna od opraševalcev, pri sprejemanju premišljenih odločitev o zaščiti tega vložka v kmetijstvu in 

zmanjšanju tveganj, povezanih z upadom žuželk opraševalcev. 

Poleg tega bi omogočil tudi orodja za akterje višje v verigi biomase, kot so orodja za oceno in 

obvladovanje tveganj za proizvajalce hrane in pijače, dobavitelje ali trgovce, katerih proizvodi in storitve 

so odvisni od pridelkov kmetijstva, ki so sami odvisni od opraševanja. Tako bi dobri podatki in informacije 

o opraševalcih bolj na široko podpirali program za biogospodarstvo. Strategija za biogospodarstvo, 

posodobljena leta 2018, vključuje ukrep, ki bi podprl razvoj takšnih orodij, da bi se spodbudila vključitev 

opraševalcev v dobavne vrednostne verige (ukrep 3.3.4). 

Področje uporabe sistema EU za spremljanje opraševalcev bo po pričakovanjih vključevalo vsaj glavne 

taksonomske skupine: čebele, trepetavke, metulje in vešče. Trenutno se edino sistematično spremljanje 



 

 102 

katere od skupin opraševalcev na ravni EU izvaja za metulje v polovici držav članic. Parlament je v letu 

2018 financiral pilotni projekt spremljanja metuljev v Uniji in kazalnikov zanje (ABLE), da bi se ta sistem 

spremljanja razširil. Pripravljalni ukrep bi nadgradil ta pilotni projekt, da bi se zagotovilo pokritje vse EU, 

kar zadeva spremljanje metuljev, in bi pomagal vzpostaviti prvi postopek spremljanja za druge skupine 

opraševalcev na ravni EU. 

Komisija pričakuje, da bo maja 2019 začela delovati prva tehnična strokovna skupina, ki bo pristojna za 

zasnovo sistema spremljanja opraševalcev in kazalnikov opraševalcev na ravni vse EU do maja 2020. Da 

bi se začel izvajati sistem spremljanja in da bi se omogočil pretok podatkov za vzpostavitev kazalnikov že 

leta 2021, je bistvenega pomena, da se nujne priprave v državah članicah začnejo že v letu 2020. Po 

pričakovanjih bodo številne države članice soočene z izzivi, kar zadeva upravne in akademske 

zmogljivosti, zato bo zgodnje osredotočanje prizadevanj pripomoglo k uspešnemu izvajanju. 

Dejavnosti pripravljalnega ukrepa: 

Pripravljalni ukrep bi financiral dejavnosti, ki pomagajo obravnavati izzive pri zmogljivostih držav članic, 

da bi se spodbudilo usklajeno izvajanje sistema spremljanja na ravni vse EU za žuželke opraševalke. 

Pripravljalni ukrep bo konkretno podpiral naslednje dejavnosti: 

- združevanje strokovnega znanja na ravni EU, mreženje strokovnjakov in usposabljanje; 

- usklajevanje izvajanja sistema po državah članicah; 

- pomoč pri pripravi upravnih, finančnih in akademskih zmogljivosti v državah članicah; 

- pomoč pri začetnem izvajanju sistema v državah članicah z neustreznimi zmogljivostmi; 

- nadgradnja in dopolnjevanje pilotnega projekta EP ABLE, kar zadeva obstoječ sistem spremljanja 

metuljev. 

Ta pripravljalni ukrep se bo izvajal tri leta, njegov proračun pa bo znašal 5 milijonov EUR. 

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: 

Drastičen upad žuželk opraševalcev in njegov vpliv na naravo in dobro počutje človeka je velik družbeni 

izziv. Ta ukrep bo podpiral izvajanje sistema na ravni vse EU za spremljanje opraševalcev in oblikovanje 

kazalnikov o opraševalcih. To je bistveno za razvoj učinkovitih političnih odzivov in oceno njihove 

uspešnosti pri obravnavi upada žuželk in izgubi storitev opraševanja, zlasti prek politike EU o biotski 

raznovrstnosti in skupne kmetijske politike. Ta ukrep bo med drugim nadgradnja pilotnega projekta za 

spremljanje metuljev ABLE. 

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

Osnutek dopolnitve 1005 
=== GUE//8132 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 2.0.PPPA     2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

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

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Spodbujanje metod, ki bi nadomestile poskuse na živalih 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt, katerega namen je spodbujati in razvijati metode, ki bi nadomestile poskuse na živalih, je 

omogočil različne ukrepe (izobraževanje in usposabljanje ter boljše informacije in obveščanje o 

nadomestnih metodah) iz treh stebrov ukrepov, ki jih je za ta pilotni projekt v svojem vmesnem poročilu o 

izvajanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov 2017 (ref. Ares(2017)1094287, 1. 3. 2017) Komisija 

predlagala in nato v letu 2018 izvedla. Za zagotovitev trajnosti in učinkovitosti teh uspešnih ukrepov bi 

bilo treba pilotni projekt nadaljevati kot pripravljalni ukrep. 

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: 

Pilotni projekt, ki naj bi spodbujal nadomeščanje poskusov na živalih, je bil uspešen in bi ga bilo treba 

nadaljevati kot pripravljalni ukrep. 

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

Osnutek dopolnitve 331 
=== ENVI/5439 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Vzpostavitev evropske opazovalnice za odpornost in prilagajanje na sušo 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Glavni cilj pripravljalnega ukrepa je vzpostavitev evropske opazovalnice za sušo, ki bi se morala iz svoje 

današnje obliko razviti v organizacijo z institucionalnimi zmogljivostmi ter človeškimi in materialnimi viri 

za učinkovito in uspešno delovanje mreže univerz, enot za raziskave in razvoj, podjetij iz produktivnega 

sektorja in civilne družbe. 

Ta evropska opazovalnica bo opravljala raziskave vzrokov in posledic suše. 

Cilj je tudi kombinirati človeške vire ter znanstveno in tehnično znanje, da bi se zagotovile informacije 
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(analiza statističnih podatkov in trendov) in metodologije za upravljanje proizvodnih virov in njihovo 

prilagajanje razmeram in potrebam vsake regije in vsake posebne vrste kmetijske proizvodnje, pa tudi za 

zagotavljanje podpore v obliki pomoči in storitev svetovanja državam članicam in regijam, ki jih prizadene 

suša. 

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: 

Z začetkom delovanja evropske opazovalnice za sušo je treba vzpostaviti tudi institucijo s tehničnimi in 

človeškimi viri za preučevanje, katere ustrezne ukrepe je treba sprejeti v primeru skrajne suše, s kakršno se 

soočajo nekatere evropske regije.  

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

Osnutek dopolnitve 1053 
=== GUE//8208 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 — Učinki herbicidov na dvoživke in žuželke opraševalke 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je: 

oblikovanje strategije s smernicami, ki bodo zajemale niz povezav med opraševanjem in pridelkom v 

različnih državah članicah; 

pomoč pri razvoju politik, namenjenih ohranitvi teh vrst, in zmanjšanje posledic uporabe herbicidov za te 

vrste; 

določitev časovnega razporeda za pripravo seznama sestavin, ki jih fitofarmacevtski proizvodi ne smejo 

vsebovati; 

ponovna ocena dovoljenj za trženje in uporabo teh proizvodov; 

podpiranje in spodbujanje raziskav o obvladovanju plevela na javnih in kmetijskih površinah (brez 

uporabe herbicidov) v javnih laboratorijih, raziskovalnih središčih in akademskih krogih; 

krepitev in spodbujanje zaščitnih ukrepov in integrirane kmetijske proizvodnje, da bi se odpravila uporaba 

herbicidov. 

Pravna podlaga: 
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Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Obrazložitev: 

Izginjanje opraševalcev je ena od glavnih okoljskih kriz v zadnjih letih. Znanstveniki ocenjujejo, da je 

približno 35 % poljščin po svetu za oprašitev do neke mere odvisnih od žuželk in ptic opraševalk. Študije z 

vseh celin kažejo, da je obstoj žuželk in ptic opraševalk zelo ogrožen zaradi nekritične uporabe herbicidov in 

pesticidov v kmetijstvu. 

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

Osnutek dopolnitve 1054 
=== GUE//8209 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Spremljanje in kontrola invazivnih tujerodnih vrst po požarih 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je preučevanje ter vzpostavitev postopkov za spremljanje in kontrolo invazivnih 

tujerodnih vrst po požarih. 

Primerjati bi bilo treba dosedanje izkušnje, v preskusih uporabiti različne metode na (vsaj) treh različnih 

študijah primerov ter oblikovati smernice z najboljšo prakso in zagotoviti njihovo dostopnost v državah 

članicah. 

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: 

Gozdni požari so eden od razlogov za širjenje invazivnih tujerodnih vrst. Prej ko se nad njimi vzpostavi 

nadzor, uspešnejša bo njihova kontrola in lažje jih bo izkoreniniti. 

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

Osnutek dopolnitve 1055 
=== GUE//8210 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Mehanizmi za nadzor kakovosti in varnosti hrane iz ekološke pridelave 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je vzpostaviti mehanizme za nadzor kakovosti in varnosti hrane iz ekološke 

pridelave. Primerjal bo sisteme, ki jih uporabljajo različne države članice, in pomagal oblikovati smernice 

z najboljšo prakso na tem področju pridelave. 

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: 

Glede na številne primere goljufij v zadnjih letih in potrebo po zagotavljanju varnosti potrošnikov je treba 

nujno zagotoviti večji in učinkovitejši nadzor ekološke pridelave. 

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

Osnutek dopolnitve 1051 
=== GUE//8206 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Nova kemična in mikrobiološka onesnaževala v vodi 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Za nove štejemo kemične spojine ali mikroorganizme, ki so prvič odgovorni za primere bolezni ali se zanje 

že ve, da imajo vedno večji vpliv na zdravje ljudi, ali se širijo na območja, na katerih prej ni bilo primerov 

obolenj, ki bi jih povzročili. Med proizvode, ki prej niso bili prepoznani kot vzrok za zaskrbljenost z vidika 

javnega zdravja, je moč vključiti številne kemične izdelke (endokrini motilci, farmacevtski izdelki, sredstva 

za diagnostiko, kozmetika, zaviralci ognja, stranski proizvodi pri dezinfekciji vode, industrijski stranski 

proizvodi, nanomateriali itd.) in mikroorganizme (escherichia coli O157, legionella, virus hepatitisa E, 
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norovirus, kriptosporidija, toksini cianobakterij itd.). 

Projekt bo skupaj z zdravstvenimi službami držav članic omogočil oblikovanje in uvedbo načrtov izrednih 

ukrepov za odzivanje na izredne okoljske razmere, pripravo priporočil – vključno s popravnimi, 

preventivnimi, izobraževalnimi ali drugimi ukrepi, ki bi bili primerni za dane razmere – ter spodbujanje 

dobrih okoljskih zdravstvenih praks. 

Pripomoči in spodbujati bi moral: 

k spremljanju okolja v okviru odzivanja na nujne zdravstvene potrebe, 

k epidemiološki laboratorijski študiji bolezni, ki se prenašajo z vodo , 

k ozaveščanju o razširjenosti, toksičnosti, obstojnosti in mehanizmih spreminjanja številnih novih 

onesnaževal. 

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: 

Spremljanje pojavljanja teh onesnaževal v površinskih vodnih virih zagotavlja nadzor nad kakovostjo vode 

ter tako preprečuje zdravstvena tveganja in zmanjšuje stroške zdravljenja. 

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

Osnutek dopolnitve 1052 
=== GUE//8207 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Vpliv podnebnih sprememb na kakovost vode 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Povišanje povprečnih temperatur vodnih teles povzroča spremembe mikrobiomov, na primer z 

ustvarjanjem pogojev za razraščanje cianobakterij, ki lahko proizvajajo cianotoksine in torej predstavljajo 

tveganje za javno zdravje. 

Poleg tega poplave in suša vplivajo na širjenja kemičnih in mikrobioloških onesnaževal v vodnih telesih, 

ki ravno tako zahtevajo posebno pozornost. 

To področje delovanja bi moralo vključevati: 

spremljanje rek in vodnih zajetij, da se zagotovi zgodnje odkrivanje razvoja strupenih cianobakterij, ki 

lahko predstavljajo tveganje za kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ali rekreativne dejavnosti, 
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kartografiranje območij s potencialnim večjim tveganjem zastrupitve, ki bi bila posledica razraščanja 

cianobakterij, 

profiliranje organizmov, odkritih pri dogodkih škodljivega značaja, in njihovih toksinov, 

spremljanje številnih dogodkov, ki utegnejo biti posledica podnebnih sprememb, in sicer z vidika 

množenja in širjenja patogenih mikroorganizmov, kot je na primer bakterija, ki povzroča kolero, 

spremljanje širjenja kemičnih onesnaževal v vodnem okolju. 

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: 

Podnebne spremembe, ki jih zaznamuje globalno segrevanje, zaradi katerega prihaja do suše in poplav, 

povzroča spremembe v regijah, ki se odražajo v kemičnem in mikrobiološkem slabšanju kakovosti vode, to 

pa predstavlja tveganje za javno zdravje. 

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

Osnutek dopolnitve 1056 
=== GUE//8211 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 53 
2.0.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 – Obnova okolja in proizvodnje na območjih, ki so jih prizadeli gozdni požari 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Z namenom izboljšanja obnove okolja in proizvodnje na območjih, ki so jih prizadeli gozdni požari, ter 

povečanja zajemanja ogljika po požarih bo ta pilotni projekt ocenil uporabo instrumentov, ki so trenutno 

na voljo, in njihove rezultate (na primer razvoj podeželja) ter predlagal spremembe in/ali oblikovanje 

novih instrumentov, ki jih bodo države članice lahko uporabile. 

Gozdni požari so med poglavitnimi dejavniki, ki med drugim vplivajo na okolje in povzročajo propadanje 

ekosistemov, vodijo v izgubljanje avtohtonih gozdov in izumiranje vrst ter škodijo prebivalcem mest. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Zaradi podnebnih sprememb so požari pogostejši in obsežnejši, škoda, ki jo povzročijo, pa je zato večja. 

Ukrepi za obnovo okolja so lahko različni in odvisni, na primer, od trajanja požarov, obsega požganega 

območja, vpliva na okolje, meteoroloških razmer, vegetacije in razpoložljivih virov, ki se lahko razlikujejo 

glede na posamezne primere. 

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

Osnutek dopolnitve 334 
=== ENVI/5445 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 53 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 
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    439 881 219 940 439 881 219 940 

Rezerva         

Skupaj      439 881 219 940 439 881 219 940 

Postavka: 

Pilotni projekt — Izboljšanje usmerjanja in znanja med upravljavci zemljišč, okoljevarstveniki in 

lokalnimi skupnostmi za ohranitev naših krajin kulturne dediščine znotraj in zunaj omrežja Natura 2000 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pobude za nego krajine zaznamuje tesno sodelovanje med okoljevarstveniki, kmeti in lokalnimi 

skupnostmi. Njihov cilj je ohraniti raznolikost in biotsko raznovrstnost evropske krajine in zagotavljati 

podporo pri nadaljnjem trajnostnem razvoju podeželskih skupnosti. Kooperativna prizadevanja za 

ohranjanje narave, ki temeljijo na načelih nege krajine, trenutno obstajajo v šestih državah članicah 

(Francija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Španija), podoben pristop pa začenjajo 

uporabljati tudi v drugih državah članicah (npr. Češka, Litva). 

Okvir za dejavnosti teh pobud nege krajine je zagotovljen z dejavnim izboljšanjem izvajanja direktiv EU o 

naravi. Projekt bo spodbujal ustrezne ukrepe SKP, vključno z ukrepi za ptice kmetijske krajine in 

upravljanje območij Natura 2000. Prizadeval si bo za vključevanje vseh ustreznih ukrepov/ciljev v 

strateške načrte SKP in okvire prednostnega ukrepanja. Tudi izvajanje okvirne direktive o vodah se šteje 

kot pomembno za projekt in za izvajanje zakonodaje EU o naravi. 

Za uresničitev teh ciljev in za njihovo izvajanje na terenu v regijah sodelujoče organizacije uporabljajo 

vrsto različnih dejavnosti, s katerimi namenoma spodbujajo različne deležnike na ustreznih podeželskih 

območjih, da se strukturno zavarujejo ukrepi ohranjanja. 

Njihova glavna področja delovanja za izvajanje zakonodaje EU o naravi so: 

- nudenje dodatnih virov dohodka za uporabnike zemljišč prek ukrepov za nego krajine, npr. kmetijsko-

okoljski ukrepi, ki ohranjajo krajine in biotsko raznovrstnost, 

- trženje izjemno kakovostnih regionalnih proizvodov (npr. z območij Natura 2000), 

- podpora podeželskemu turizmu, 

- ustvarjanje delovnih mest, 

- spodbujanje regionalnih identitet. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da pristop na podlagi nege krajine s krepitvijo biotske raznovrstnosti, 



 

 110 

ohranjanjem naših kulturnih krajin in izboljšanjem kakovosti življenja za ljudi na podeželskih območjih 

izboljšuje izvajanje direktiv EU o naravi. V skladu z akcijskim načrtom za naravo, ljudi in gospodarstvo, 

se s tem spodbujajo pametnejši participativni pristopi in krepi polna vključenost lastnikov zemljišč. 

Zato želimo poglobiti stike in izmenjavo izkušenj med evropskimi pobudami in organizacijami za nego 

krajine: V zadnjih letih so različne Evropske pobude za nego krajine začele z medsebojnimi izmenjavami 

izkušenj in vse do danes s pridom izkoriščajo stike. Med obiski in delavnicami so se oblikovali novi 

pristopi za boljše izvajanje okoljskih/okoljevarstvenih in kmetijskih politik EU. Vendar je sedaj 

najpomembneje okrepiti sodelovanje na evropski ravni in tako povečati dolgotrajne koristi na področju 

razvoja podeželja in narave. 

Močnejše sodelovanje po Evropi bi tudi pripomoglo k izboljšanju izvajanja direktiv EU, na primer 

direktive o habitatih ali okvirne direktive o vodah, in povečati učinek skupne kmetijske politike za 

kulturne krajine v številnih državah. Povratne informacije in predlogi se bodo zbrali in izmenjevali z 

Evropsko komisijo ter pristojnimi ministrstvi v državah članicah. 

Pri projektu sodelujejo obstoječi in novi partnerji, da črpajo znanje iz opredeljenih ključnih dejavnikov in 

praktičnih izkušenj. Sodelujejo lahko pri delavnicah in na evropski konferenci. Projekt bo tako v končni 

fazi pomagal pri spodbujanju evropskih partnerstev in krepitvi Evropske unije. Zato bo organiziranih pet 

delavnic z uspešnimi partnerji za opredelitev ključnih dejavnikov za plodno kooperativno ohranjanje 

narave. Najpomembnejši dejavniki bodo povzeti v večjezični publikaciji in predstavljeni na evropski 

konferenci Landcare Europe - sodelovanje pri varstvu okolja, ki koristi ljudem in naravi. Nova gibanja za 

nego krajine lahko nato s pomočjo teh elementov izboljšajo svoje delu na terenu. 

Osrednji cilj projekta je spodbujati boljše izvajanje direktiv EU, na primer direktive o habitatih ali okvirne 

direktive o vodah, in povečati učinek skupne kmetijske politike za kulturne krajine v številnih državah. 

Povratne informacije in predlogi se bodo zbrali in posredovali Evropski komisiji ter ustreznim 

ministrstvom v državah članicah. S tem se bo spodbujal tudi prenos znanja in praktičnih izkušenj iz ene 

države v drugo ter oblikovanje primernih programov, če bodo potrebni. 

Pri projektu sodelujejo obstoječi in novi partnerji, ki lahko črpajo znanje iz opredeljenih ključnih 

dejavnikov in praktičnih izkušenj. Udeležijo se lahko delavnic in evropske konference. Projekt bo tako v 

končni fazi pomagal pri spodbujanju evropskih partnerstev in krepitvi Evropske unije. 

Poleg izvajanja direktiv EU o ohranjanju narave bo potekala tudi razprava o dodatnih in aktualnih 

temah, z izhodiščem v vsakdanjem delu pri skrbi za krajino v Evropi, da bi se našle rešitve in ponudilo 

učenje iz dobro preizkušenih praks: 

? vprašanja sožitja z velikimi mesojedci na podeželskih območjih; 

? pridobljene izkušnje in zaključki za obnovo habitatov za ptice kmetijske krajine in sodelovanje pri novi 

pogodbi glede tega; 

? pilotni projekt bo na podlagi izkušenj in predlogov pobud za nego krajine v Evropi prispeval k 

posodobitvi smernic glede mreže Natura 2000 in kmetijskih zemljišč; 

? zaključki bodo prispevali tudi k spodbujanju več rezultatov akcijskega načrta za naravo; 

? k pridobljenim izkušnjam je mogoče prispevati tudi v okviru dogodkov biogeografskega mreženja ipd.. 

Sodelovanje med pobudami za nego krajine je izjemno pomembno, saj gradi mostove med varovanjem 

okolja, uporabniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi. Zato je mogoče bolje izvajati cilje politik EU in 

spodbujati proevropsko vzdušje na podeželju. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Biotska raznovrstnost v EU se še vedno krči. Če želimo spreobrniti trend, so nujno potrebni nadaljnji ukrepi. 

Pobude za nego krajine so pri tem lahko pomembne. Trenutno sodelovanje teh organizacij na evropski ravni 

ni izrazito. Zato je nujno treba vzpostaviti dobro izmenjavo izkušenj, izboljšati pripomočke za izvajanje in 

izpostaviti primere najboljše prakse. S tem ne bomo prispevali le k ohranitvi naše biotske raznovrstnosti in 

kulturne krajine/dediščine, temveč bomo spodbujali tudi sodelovanje v EU. 
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Rezerva         
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Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Spremljanje in kazalniki opraševalcev v EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj pripravljalnega ukrepa je podpirati izvajanje sistema spremljanja na ravni vse EU za divje žuželke 

opraševalke v vseh državah članicah in oblikovanje s tem povezanih kazalnikov. 

Opraševalci so sestavni del zdravih ekosistemov in drastično zmanjšanje njihovega števila je razlog za 

resno zaskrbljenost. V Evropi živalsko opraševanje opravljajo predvsem žuželke: približno 2000 vrst čebel, 

900 vrst trepetavk, 500 vrst metuljev, 8000 vrst vešč. Pri opraševanju imajo pomembno vlogo tudi druge 

vrste muh, os in hroščev. Brez njih bi upadlo in sčasoma izginilo veliko število rastlinskih vrst, kar bi 

imelo daljnosežne posledice za naravo in dobro počutje človeka. V EU so vsake štiri od petih vrst poljščin 

in divjih cvetlic vsaj deloma odvisne od živalskega opraševanja in z žuželkami opraševalkami je 

neposredno povezan letni pridelek kmetijstva v vrednosti do 15 milijard EUR. Te na splošno štejejo za 

enega najpomembnejših kazalnikov zdravja okolja. 

1. junija 2018 je Evropska komisija sprejela pobudo EU za opraševalce in se tako odzvala na pozive 

Evropskega parlamenta in Sveta po obravnavi široko priznanega upada opraševalcev. Pobuda določa več 

ukrepov za obravnavanje znanih vzrokov za upad, osredotoča pa se tudi na krepitev podlage znanja. 

Poudarja pomen sistematičnega pristopa k zbiranju podatkov in informacij o opraševalcih, da bi se ocenili 

ukrepi politike in izboljšala njihova učinkovitost. Medtem ko je na nekaterih področjih na voljo 

razmeroma obsežno znanje (upad metuljev, slabo stanje njihovih habitatov in razlogi za upad), ostajajo 

splošne vrzeli v znanju glede stanja in trendov večine populacij opraševalcev ter glede vzrokov in posledic 

njihovega upada. Usklajen postopek spremljanja na ravni EU, podprt s standardiziranim zbiranjem 

podatkov na terenu, nam bo omogočil zapolnitev kritičnih vrzeli in razvoj čvrstih kazalnikov, ki bodo 

podlaga za učinkovite politike EU za opraševalce. 

Kazalniki opraševalcev bodo zlasti pomembni za novi okvir biotske raznovrstnosti EU za obdobje po letu 

2020 in za novo skupno kmetijsko politiko (SKP). Opraševalci so zelo izpostavljena tema v delu konvencije 

OZN o biološki raznovrstnosti, ki določa globalni okvir za ukrepanje na področju biotske raznovrstnosti, 

in h kateremu dejavno prispeva Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Delo 

je vrhunec doseglo s prvim globalnim poročilom o opraševalcih, ki ga je leta 2016 objavila Medvladna 
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platforma o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES). Pričakovati je, da bodo 

opraševalci vključeni v cilje prihodnjega globalnega okvira za biotsko raznovrstnost. Poleg tega, da so 

opraševalci že sami po sebi dovolj pomemben cilj, bodo kazalniki opraševalcev pomagali meriti tudi 

napredek pri uresničevanju več drugih ciljev s področja biotske raznovrstnosti, tudi tistih, ki so povezani z 

direktivo EU o habitatih, mrežo Natura 2000, kmetijstvom in gozdarstvom. 

Komisija bo, kot določa ukrep 5C pobude EU za opraševalce, v okvir uspešnosti in spremljanja SKP, ko 

bo dokončan in delujoč, vključila kazalnik opraševalcev. Ta kazalnik bo izjemno koristno dopolnilo 

okviru kazalnikov v predlogih Komisije za SKP za obdobje 2021-2027: žuželke opraševalke so dober 

pokazatelj širše biotske raznovrstnosti in bistveni dejavnik v kmetijski proizvodnji. Zaradi te dvojne narave 

so lahko kazalniki opraševalcev odlično dopolnilo za okvir spremljanja izvajanja ciljev trajnostnega 

razvoja v EU, zlasti ciljev 15 (življenje na kopnem) in 2 (odprava lakote). Kazalnik o metuljih travišč je že 

vključen v ta okvir in pričujoči ukrep bo pomagal podpreti vzdržnost spremljanja metuljev in poročanja o 

kazalnikih po vsej EU. 

Medtem ko spremljanje in kazalniki, razviti v okviru pobude EU za opraševalce, obravnavajo prostoživeče 

vrste opraševalcev, bodo kazalniki v tem ukrepu zelo koristili tudi zdravju medonosnih čebel in 

čebelarskemu sektorju. Gojene in prostoživeče vrste uporabljajo iste vire hrane/krme, za oboje pa so 

značilni tudi enaki pritiski na populacije. Spremljanje prostoživečih vrst bo zagotovilo dobre informacije o 

kakovosti okolja za vse opraševalce, pa tudi bistvene podatke za raziskave o številnih pritiskih in njihovem 

prepletanju. To je bistveno za oblikovanje učinkovitih ukrepov blaženja posledic in podpiranje uspešne 

obnove. 

Onkraj tega temeljnega prispevka k oblikovanju politik bodo podatki in informacije, pridobljeni s 

sistemom spremljanja, omogočili razvoj orodij za upravljavce zemljišč, zlasti kmete. Podatki o stanju vrst 

opraševalcev bi skupaj z dobrimi podatki o poljščinah (kot denimo pri rezultatih ukrepa 3B iz pobude EU 

za opraševalce) omogočili razvoj atlasa opraševalcev in opraševanja ali sistema za zgodnje opozarjanje v 

primeru primanjkovanja opraševanja. Ta bi pomagala kmetom, katerih pridelek in dobiček sta dejansko 

odvisna od opraševalcev, pri sprejemanju premišljenih odločitev o zaščiti tega vložka v kmetijstvu in 

zmanjšanju tveganj, povezanih z upadom žuželk opraševalcev. 

Poleg tega bi omogočil tudi orodja za akterje višje v verigi biomase, kot so orodja za oceno in 

obvladovanje tveganj za proizvajalce hrane in pijače, dobavitelje ali trgovce, katerih proizvodi in storitve 

so odvisni od pridelkov kmetijstva, ki so sami odvisni od opraševanja. Tako bi dobri podatki in informacije 

o opraševalcih bolj na široko podpirali program za biogospodarstvo. Strategija za biogospodarstvo, 

posodobljena leta 2018, vključuje ukrep, ki bi podprl razvoj takšnih orodij, da bi se spodbudila vključitev 

opraševalcev v dobavne vrednostne verige (ukrep 3.3.4). 

Področje uporabe sistema EU za spremljanje opraševalcev bo po pričakovanjih vključevalo vsaj glavne 

taksonomske skupine: čebele, trepetavke, metulje in vešče. Trenutno se edino sistematično spremljanje 

katere od skupin opraševalcev na ravni EU izvaja za metulje v polovici držav članic. Parlament je v letu 

2018 financiral pilotni projekt spremljanja metuljev v Uniji in kazalnikov zanje (ABLE), da bi se ta sistem 

spremljanja razširil. Pripravljalni ukrep bi nadgradil ta pilotni projekt, da bi se zagotovilo pokritje vse EU, 

kar zadeva spremljanje metuljev, in bi pomagal vzpostaviti prvi postopek spremljanja za druge skupine 

opraševalcev na ravni EU. 

Komisija pričakuje, da bo maja 2019 začela delovati prva tehnična strokovna skupina, ki bo pristojna za 

zasnovo sistema spremljanja opraševalcev in kazalnikov opraševalcev na ravni vse EU do maja 2020. Da 

bi se začel izvajati sistem spremljanja in da bi se omogočil pretok podatkov za vzpostavitev kazalnikov že 

leta 2021, je bistvenega pomena, da se nujne priprave v državah članicah začnejo že v letu 2020. Po 

pričakovanjih bodo številne države članice soočene z izzivi, kar zadeva upravne in akademske 

zmogljivosti, zato bo zgodnje osredotočanje prizadevanj pripomoglo k uspešnemu izvajanju. 

Dejavnosti pripravljalnega ukrepa: 

Pripravljalni ukrep bi financiral dejavnosti, ki pomagajo obravnavati izzive pri zmogljivostih držav članic, 

da bi se spodbudilo usklajeno izvajanje sistema spremljanja na ravni vse EU za žuželke opraševalke. 
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Pripravljalni ukrep bo konkretno podpiral naslednje dejavnosti: 

združevanje strokovnega znanja na ravni EU, mreženje strokovnjakov in usposabljanje; 

usklajevanje izvajanja sistema po državah članicah; 

pomoč pri pripravi upravnih, finančnih in akademskih zmogljivosti v državah članicah; 

pomoč pri začetnem izvajanju sistema v državah članicah z neustreznimi zmogljivostmi; 

nadgradnja in dopolnjevanje pilotnega projekta EP ABLE, kar zadeva obstoječ sistem spremljanja 

metuljev. 

Ta pripravljalni ukrep se bo izvajal tri leta, njegov proračun pa bo znašal 5 milijonov EUR. 

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: 

Drastičen upad žuželk opraševalcev in njegov vpliv na naravo in dobro počutje človeka je velik družbeni 

izziv. Ta ukrep bo podpiral izvajanje sistema na ravni vse EU za spremljanje opraševalcev in oblikovanje 

kazalnikov o opraševalcih. To je bistveno za razvoj učinkovitih političnih odzivov in oceno njihove 

uspešnosti pri obravnavi upada žuželk in izgubi storitev opraševanja, zlasti prek politike EU o biotski 

raznovrstnosti in skupne kmetijske politike. Ta ukrep bo med drugim nadgradnja pilotnega projekta za 

spremljanje metuljev ABLE. 
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Rezerva         

Skupaj      2 650 000 1 325 000 2 650 000 1 325 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Merjenje utripa evropske biotske raznovrstnosti z uporabo indeksa rdečega 

seznama 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega pripravljalnega ukrepa je oceniti spremembe v stanju biotske raznovrstnosti v Evropi na ravni 

EU-28 in na vseevropski ravni, da bi se obravnavala gonila upadanja v grozdih ter spremljal učinek 

ohranitvenih ukrepov in ukrepov politike. To bo pomemben prispevek za končno oceno strategije EU za 

biotsko raznovrstnost in za okvire biotske raznovrstnosti za obdobje po letu 2020. Predlagani pristop 

kombinira mobilizacijo namenskih omrežij znanja in podatkov z uporabo uveljavljenega merjenja, 

indeksa rdečega seznama, za posodobitev obstoječih evropskih rdečih seznamov in oceno sprememb stanja 

vrst, da bi sektorskim politikam in politikam rabe zemljišč zagotovil podatke, nujne za podrobnejšo 
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opredelitev njihovega področja uporabe. 

V Evropi se je tveganje izumrtja vrst v zadnjih dvajsetih letih izjemno povečalo. Za nekatere skupine 

organizmov so vzroki za pretežno upade znani in da bi se preprečili ti trendi nazadovanja so bili sprejeti 

ohranitveni ukrepi in politike. Podatki in znanje o trendih pri nekaterih vrstah in grožnjah zanje bodisi ne 

obstajajo ali niso lahko dostopni, kazalniki stanja za vrste se niso sistematično pripravljali in geografsko 

območje ohranjanja in ukrepov politik ni bilo enakomerno. Zaradi tega je razumevanje učinka 

konkretnih ukrepov ohranjanja omejeno, merjenje napredka EU pri regionalno in mednarodno 

dogovorjenih ciljih zaustavljanja izgube biotske raznovrstnosti pa ovirano. 

Indeks rdečega seznama Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je splošno sprejeto merilo za merjenje 

sprememb tveganja izumrtja po vsem svetu. Sprejet je bil za uradni kazalnik napredka pri uresničevanju 

ciljev trajnostnega razvoja in globalnih ciljev glede biotske raznovrstnosti iz Aičija. Kot takšen je bil v 

okviru regionalnega ocenjevalnega poročila Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in 

ekosistemskih storitvah nedavno uporabljen za oceno regionalnih trendov pri sesalcih, pticah in 

dvoživkah v Evropi in Srednji Aziji, predlaga pa se tudi njegova uporaba v svetovnem okviru za biotsko 

raznovrstnost po letu 2020. Indeks rdečega seznama uporablja podatke iz rdečega seznama ogroženih vrst 

IUCN, na katerem je bilo za Evropo od leta 2006 ocenjenih več kot 11.000 vrst, in sicer na dveh 

regionalnih ravneh: na ravni Evrope v njenih geografskih mejah in na ravni 28 držav članic Evropske 

unije. Za morske vrste je bilo v ocenjevanje zajeto območje, ki vključuje Sredozemsko, Črno, Baltsko in 

Severno morje ter evropski del Atlantskega oceana (tj. ozemeljske vode in izključne ekonomske cone, tudi 

izključne ekonomske cone Makaronezijskih otokov, ki pripadajo Portugalski in Španiji). Po desetih letih 

pa so ocene z rdečega seznama IUCN tudi uradno postale zastarele in odtlej za nobeno taksonomsko 

skupino ni bilo opravljeno novo ocenjevanje niti na ravni EU28 niti na vseevropski ravni. Bistvenega 

pomena je torej, da se vrste redno ocenjujejo, da se pridobijo zanesljivi in smiselni kazalniki trendov 

evropske biotske raznovrstnosti ter zmanjšanja ogroženosti skozi čas, kar bo omogočalo širše oblikovanje 

politik na podlagi informacij. 

Pripravljalni ukrep namerava uporabiti indeks rdečega seznama IUCN za oceno skupnega tveganja 

izumrtja za skoraj vse taksone, ki so bili doslej ocenjeni na rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN na 

ravni EU28 in na vseevropski ravni. To vključuje vretenčarje (sesalci, dvoživke, plazilci, sladkovodne 

ribe), nevretenčarje (mehkužci, ki ne živijo v morju, metulji, lesni hrošči, kačji pastirji in čebele) in 

rastline (vaskularne in zdravilne). Indeks rdečega seznama IUCN lahko izmeri, ali se je zmanjšala stopnja 

izgubljanja biotske raznovrstnosti v Evropi. Tako pomaga izboljšati učinkovitost ukrepov ohranjanja, ki se 

uporabljajo na terenu, in obenem ocenjuje napredek pri izvajanju politik in zakonodaje EU, kot je 

sedanja strategija EU za biotsko raznovrstnost (zlasti njen cilj 1, usmerjen v povečanje zaščite vrst in 

njihovih habitatov s celovitim izvajanjem direktiv EU o naravi), ter zagotavlja informacije za pripravo 

ciljev politik v programu za obdobje po letu 2020. Te ocene bi bilo treba uskladiti s ciklom politik (npr. 

akcijski načrt za biotsko raznovrstnost 2010, politika EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, strategija 

za biotsko raznovrstnost 2030 itd.). 

Celotna metodologija za ponovno oceno vrst bo temeljila na obstoječih ocenah z rdečega seznama. 

Opraviti bo treba nekaj predhodnega dela, da se zberejo potrebne informacije in posodobijo ocene. 

Delavnice za ocenjevanje bodo organizirane izključno za pregled stanja na rdečem seznamu najbolj 

ogroženih vrst, zato se pričakuje, da ne bodo tako številčne, kot bi bile ob običajnem ocenjevanju, in bodo 

posledično cenejše. Trajale bodo od enega do štirih dni, odvisno od števila vrst, ki jih bo treba oceniti. 

Taksonomsko znanje, izvedenska mnenja in podatki bodo zbrani v sodelovanju z ustreznimi skupinami 

strokovnjakov Komisije IUCN za ohranitev vrst, globalno ocenjevanje teh skupin pa bo potekalo pod 

vodstvom osebja IUCN. Za uspeh dejavnosti bodo bistvenega pomena dodatna posvetovanja z lokalnimi in 

mednarodnimi strokovnjaki ter njihova pritegnitev, zato ima ta ukrep izjemno velik potencial za 

spodbujanje lokalnih središč znanja in za krepitev zmogljivosti (prek delavnic). Rdeči seznam IUCN 

običajno zagotovi, da so ocene vrst in zemljevidi razširjenosti prosto dostopni na njegovem spletnem 

mestu. Vse informacije, ki bodo na novo zbrane, bodo prenesene v središče za podatke o biotski 

raznovrstnosti Evropske agencije za okolje. Vse dodatne podrobne časovne serije podatkov o številčnosti 

in razširjenosti populacij za predlagane skupine vrst, ki bodo zbrane v okviru tega ukrepa, bodo na voljo 
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(pod pogoji, določenimi v pravnih sporazumih o izmenjavi podatkov z obstoječimi shemami spremljanja, s 

čimer bodo razjasnjene pravice intelektualne lastnine in pravice do dostopa do podatkov) v integrirani 

zbirki podatkov, ki bo lahko neposredno prispevala k integriranemu sistemu spremljanja biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov, ki ga bosta razvili Evropska komisija in Evropska agencija za okolje. 

KONČNI REZULTATI 

Ponovno ocenjevanje bo zagotovilo štiri poglavitne končne rezultate: 

1) Objava evropskega rdečega seznama za vsako skupino vrst (na ravni EU in na vseevropski ravni), ki bo 

nudila sintetiziran pregled opravljenih analiz in rezultate postopka ponovnega ocenjevanja, vključno s 

primeri vrst, za katere indeks rdečega seznama pokaže pozitivne, stabilne in negativne trende, zbirko 

uspehov in neuspehov pri ohranitvi vrst s ključnimi sporočili in priporočili, prilagojenimi glavnim 

sektorjem, odgovornim za ukrepe po Evropi, ki še naprej podpirajo in/ali ogrožajo ohranitev vrst. Ti bodo 

izjemno pomembni za izboljšanje vključevanja biotske raznovrstnosti med nedržavnimi akterji in 

obveščanje obče javnosti o tem, kateri ukrepi in ravnanja koristijo evropski biotski raznovrstnosti, 

spodbujajo ekosistemske storitve in torej dobro počutje človeka. Končne ponovne ocene za vsako vrsto 

bodo tudi predstavljene v obliki posodobljenih informativnih pregledov na spletnem mestu IUCN. 

Prednosti naložitve informativnih pregledov na spletno mesto IUCN so v dostopu do vseh podatkov o 

evropskih rdečih seznamih na enem mestu, dostopu do najaktualnejših ocen, ki presegajo področje 

pričujočega ukrepa in katerim koristi, da informacije vključi mreža strokovnjakov Komisije za ohranitev 

vrst, in v primerjavi z globalnimi in drugimi regionalnimi ocenami istih vrst. Posodobljene ocene bodo, 

kot so bile že dosedanje objave evropskega rdečega seznama, v celoti v barvah s številkami in 

fotografijami. Objave bodo tudi oblikovane tako, da bo čas za njihov prenos v formatu PDF čim krajši. 

Objave bodo na voljo v tiskani obliki (300 izvodov) in v elektronskih formatih (Word in PDF). 

2) Vključitev posodobljenih podatkovnih zbirk rdečega seznama v središče za podatke o biotski 

raznovrstnosti Evropske agencije za okolje in infrastrukturo, ki ga gosti. Vse informacije, zbrane za oceno 

indeksa rdečega seznama (velikost populacije, demografski trendi, habitati, grožnje), bodo uporabljene za 

posodobitev sedanjih ocen vrst v storitvi za oceno vrst (SIS) ter izvožene v podatkovne zbirke Microsoft 

Access (po taksonomskih skupinah), ki bodo nato formatirane v skladu z zahtevami središča za podatke o 

biotski raznovrstnosti Evropske agencije za okolje, kjer bodo nato na voljo. 

3) Priprava besedila za spletno mesto EUROPA. V obstoječem indeksu, ki je na voljo za vsako oceno 

evropskega rdečega seznama na spletnem mestu EUROPA in odraža rezultate indeksa rdečega seznama 

za vsako taksonomsko skupino, bo oblikovan nov zavihek in hkrati z objavo evropskega rdečega seznama 

bo pripravljeno ustrezno besedilo. Morebiti bo potrebna revizija sedanje zasnove spletnega mesta 

(naslovov in podnaslovov), ki je bila razvita za prejšnje projekte evropskega rdečega seznama, da bi se 

bolje zajemala in profilirala prizadevanja in rezultati sistematičnega spremljanja indeksa rdečega 

seznama. 

Pripravljena bo brošura z naslovom Utrip evropske biotske raznovrstnosti, v kateri bodo povzeti dognanja 

ponovnega ocenjevanja in indeks rdečega seznama, poudarjeni pomen spremljanja biotske raznovrstnosti 

in dolgoročni trendi, zbrana gonila groženj vrstam, da se družbenim sektorjem z največjim vplivom 

posredujejo ključna sporočila, in izpostavljeni primeri uspešne ohranitve. Vključiti pozitivna sporočila je 

pomembno, da se pripomore k oblikovanju optimističnega družbenega okolja, ki bo omogočilo 

spremembe. Brošura bo oblikovana v skladu s smernicami o grafični podobi Evropske komisije ter bo 

privlačna in uporabna za komuniciranje z oblikovalci politik in zainteresirano javnostjo. Predstavljala bo 

tudi pomembno komunikacijsko orodje za medije in za GD za okolje, ki ga bo mogoče široko razširjati 

med druge generalne direktorate in deležnike ter uporabljati v kampanjah ozaveščanja. Brošura bo na 

voljo v tiskani obliki (1500 izvodov) in v elektronskih formatih (Word in PDF). 

Proračun tega triletnega pripravljalnega ukrepa bi skupaj znašal 2.650.000 EUR. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 
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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: 

S ponovno oceno stanja skoraj vseh vretenčarjev, nevretenčarjev, vključno z najpomembnejšimi skupinami 

opraševalcev, in rastlin po vsej Evropi bo ta pripravljalni ukrep zagotovil dokaze o resničnih spremembah 

tveganja izumrtja v primerjavi s prejšnjimi rdečimi seznami in prvič tudi indeks za merjenje utripa biotske 

raznovrstnosti v Evropi. Te informacije so bistvene za oblikovanje okvira EU za biotsko raznovrstnost za 

obdobje po letu 2020 in za merjenje evropskega napredka pri doseganju ciljev trajnostnega napredka. 

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

Osnutek dopolnitve 339 
=== ENVI/5450 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 07 02 77 56 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

07 02 77 56 
2.0.PPPA 

    2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Rezerva         

Skupaj      2 600 000 1 300 000 2 600 000 1 300 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Zagotavljanje prehodnosti jezov Železna vrata za donavske jesetre 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Predlog pilotnega projekta vključuje oceno tehničnih rešitev za odprtje migracijske poti za jesetre prek 

jezu I in II hidroelektrarne Železna vrata na Donavi na meji med Romunijo in Srbijo. Gre za izjemno 

zahtevno nalogo zaradi velikosti jezov, ki sta največja na Donavi, velikosti rib, ki dosežejo sedem metrov, 

in skalnega terena, ki obkroža hidroelektrarno Železna vrata. Vse to predstavlja izjemen inženirski izziv, 

saj se išče rešitev, ki bo nadvse inovativna in prilagojena lokalnim okoliščinam. 

Obnovitev pomagal na migracijski poti jesetrov je izpostavljena kot osrednji projekt v okviru strategije za 

jesetra Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR) in v akcijskem načrtu strategije EU za 

podonavsko regijo (EUSDR), da bi se izboljšalo stanje ohranjenosti donavskega jesetra. Prispeva tudi k 

izvajanju vseevropskega akcijskega načrta za ohranitev jesetra na podlagi Bernske konvencije, katere 

pogodbenica je EU. 

Pilotni projekt je potreben za pripravo dobre in celovite študije o tehnični izvedljivosti za spodbujanje 

migracij jesetra, ki vključuje: 

1) koncept/vnaprejšnji načrt potencialnih tehničnih opcij za obnovo prehodov za ribe tako v smeri toka 

reke kot proti toku, vključno s primerjavo njihovih prednosti in slabosti (omejitev), stroškovne 

učinkovitosti, tveganj (tehničnih, finančnih) in opredelitvijo potrebnih nadaljnjih korakov za osnovni 

načrt, ki vključuje strukturni načrt, načrt tehničnih komponent in koncept delovanja; 

2) hidravlično modeliranje; 

3) koncept strategije izvedbe (sosledje izvedbe strukture, npr. po korakih na podlagi pristopa učenja skozi 

prakso oziroma pristopa prilagodljivega oblikovanja prehodov za ribe); 

4) opredelitev izvedljivih alternativ upravljanja, zlasti za zaščito rib nižje v toku reke (npr. upravljanje 
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turbin, lovljenje in transport) – tako kratkoročno kot dolgoročno; 

5) raziskave na terenu za zapolnitev vrzeli v znanju, ki jih sedanje študije ne pokrivajo (neobstoječi ali 

zastareli podatki); 

6) koncept za ocenjevanje/spremljanje ribjih prehodov; 

7) posodobitev koncepta financiranja; 

8) pregled tehničnih konceptov s strani strokovnjakov/izvedencev za ribje prehode. 

Stroški za te elemente tehnične študije izvedljivosti bodo znašali približno 2,6 milijona EUR. Mednarodna 

komisija za varstvo reke Donave (ICPDR) ter pristojni državni organi Romunije in Srbije bodo tesno 

sodelovali pri izvedbi študije. 

Dejavnosti, ki naj bi se izvajale, bi bilo mogoče prilagoditi, da se prepreči morebitna podvajanja z delom, 

ki se že opravlja. 

Trenutno v nobenem programu EU ni predvideno financiranje za ta projekt. 

Za tovrstne prehode rib trenutno ni razpoložljive zasnove, ki bi jo bilo mogoče uporabiti, zato bodo 

inovativne rešitve, financirane v okviru tega projekta, predstavljale paradigmo oblikovanja primerljivih 

prehodov rib na drugih velikih evropskih rekah. S podobnimi izzivi, kot je zagotavljanje prehodnosti jezov 

I in II hidroelektrarne Železna vrata za velike ribe (npr. izjemno velike mere, velik pretok, spremenljive 

količine vode v zajetju), se srečujejo tudi ob Baltskem morju, kjer veliki jezi na poljski Visli, litovskem 

Nemanu in latvijski Zahodni Dvini ovirajo migracije rib in programe za ponovno naseljevanje jesetra. 

Drugi primeri so jez Gabčíkovo ter veliki jezi na rekah Tisa in Drava v porečju Donave, na reki Marici v 

Bolgariji in Grčiji ter na rekah na Iberskem polotoku, denimo na reki Guadalquivir, v kateri je v 

preteklosti živel jeseter. Najti rešitve za migracije rib v vseh teh rekah bi predstavljalo pomemben 

prispevek k izvajanju okvirne direktive EU o vodah. 

Prehodi za jesetre na velikih jezovih obstajajo le v Rusiji na rekah Volga in Kuban ter v ZDA na rekah 

Connecticut in Columbia. Izkušnje, pridobljene na teh objektih, bi bilo treba upoštevati, a ne bodo 

odgovorile na vsa vprašanja. Med najbolj poznanimi in uspešnimi primeri prehodov za jesetre v Evropi je 

jez v Geesthachtu v Nemčiji, a jez je tam visok le 4,5 metra, medtem ko višina jeza na Železnih vratih I 

dosega 60 metrov. 

Poleg tega bi ta projekt pritegnil srbske deležnike iz skupnosti upravljanja voda ter tako z usposabljanjem 

na delovnem mestu prispeval k spoznavanju izpolnjevanja pravnega reda Unije na področju okolja. 

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: 

Opredelitev rešitve za zagotavljanje prehodnosti jezov hidroelektrarne Železna vrata je bistveno za odprtje 

poti za migracijo jesetra, ki je uvrščen na rdeči seznam vrst IUCN, in torej za odprtje 800 kilometrov 

dolgega odseka reke Donave za dostop do njenih velikih pritokov za drstenje in gojenje rib. Spodbuja 

upoštevanje okoljske zakonodaje EU in inovacij pri bistvenem vprašanju upravljanja voda v velikih rekah v 

EU. Podpira Srbijo pri spoštovanju pravnega reda Unije na področju voda. 

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

Osnutek dopolnitve 1029 
=== GUE//8164 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Postavka 11 06 62 01 — Znanstveni nasveti in spoznanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Rezerva         

Skupaj  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Obrazložitev: 

Ob upoštevanju prejšnjih resolucij Evropskega parlamenta o skupni ribiški politiki in dejstva, da je treba k 

upravljanju ribolova pristopiti z vidika ekosistemov, zlasti pa poglobiti strokovno znanje o splošnem stanju 

ribolovnih virov, s čimer se bo povečala tudi trajnostnost virov in sektorja, meni, da zmanjšanje predlaganih 

zneskov za programsko obdobje 2014–2020 ni upravičeno. 

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

Osnutek dopolnitve 404 
=== PECH/6300 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 11 06 62 01 — Znanstveni nasveti in spoznanja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Rezerva         

Skupaj  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Obrazložitev: 

Ob upoštevanju resolucij EP o skupni ribiški politiki in dejstva, da je treba k upravljanju ribolova pristopiti z 

vidika ekosistemov, zlasti pa poglobiti strokovno znanje o splošnem stanju ribolovnih virov, s čimer se bo 

povečala tudi trajnostnost virov in sektorja, meni, da zmanjšanje predlaganih zneskov za programsko 

obdobje 2014–2020 ni upravičeno. 

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

Osnutek dopolnitve 1030 
=== GUE//8165 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 11 06 63 01 — Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – Operativna tehnična pomoč 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 63 01 
2.0.31 

4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Rezerva         

Skupaj  4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Obrazložitev: 

Stopnje izvrševanja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v obdobju 2014–2020 so veliko nižje, kot bi 
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lahko bile, kar ima hude posledice za razvoj in trajnostnost ribiškega sektorja. V zadnji fazi programskega 

obdobja je treba zato državam članicam in organizacijam proizvajalcev posredovati potrebno znanje in 

podporo, da bodo črpale sredstva iz tega sklada. 

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

Osnutek dopolnitve 1027 
=== GUE//8161 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 11 06 64 — Evropska agencija za nadzor ribištva  

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 

11 06 64 
2.0.DAG 

16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Postavka: 

Evropska agencija za nadzor ribištva  

Opombe: 

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Proračunska vrstica se izbriše.Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za osebje, upravnih odhodkov in 

odhodkov za poslovanje Agencije. 

Črtati naslednje besedilo: 

Agencija mora obvestiti Evropski parlament in Svet o prerazporeditvi odobritev med odhodke za poslovanje 

in upravne odhodke. 

Povrnjeni zneski v skladu s členom 17 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 

o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe 

(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1) so namenski 

prejemki (točka (b) člena 21(3) finančne uredbe), ki se vnesejo v postavko 6 6 0 0 splošnega izkaza 

prihodkov.  

Kadrovski načrt Agencije je prikazan v prilogi „Osebje“ k temu oddelku. 

Prispevek Unije za leto 2020 znaša skupno 16 900 000 EUR. Znesek v višini 162 945, EUR, ki izhaja iz 

izterjave presežka, se doda znesku 16 737 055 EUR, knjiženemu v proračun. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 z dne 26. aprila 2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva in 

spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na 

področju skupne ribiške politike (UL L 128, 21.5.2005, str. 1). 

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 

preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 

njegovo odpravljanje (UL L 286, 29.10.2008, str. 1). 

Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za 

zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 343, 22.12.2009, str. 1). 
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Uredba (EU) 2016/1626 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o spremembi Uredbe 

Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (UL L 251, 16.9.2016, str. 80). 

Obrazložitev: 

Pristojnosti agencije bi bilo treba prenesti na posamezne države članice. Državni organi potrebujejo ustrezna 

in zadostna sredstva, ki bi jih morala delno zagotoviti EU v sklopu skupne ribiške politike. Zagovarjamo 

sodelovanje in usklajevanje med državami članicami pri nadzoru nad ribolovom in boju proti nezakonitemu, 

neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, brez centraliziranega vodenja. Poleg tega se ne 

strinjamo s tem, da se agenciji podelijo pristojnosti obalne straže, saj je to samo način za preganjanje 

beguncev in migrantov. 

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

Osnutek dopolnitve 405 
=== PECH/6302 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Tesnejše vključevanje genetike in genomike v nadzor ribištva za boljše upravljanje, 

ohranjanje in varstvo potrošnikov v okviru skupne ribiške politike 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V nadzor in upravljanje ribiške politike EU bi bilo treba vključiti genetiko in genomiko, da bi izboljšali 

upravljanje, ohranjanje in varstvo potrošnikov v okviru skupne ribiške politike in povezane zakonodaje, 

kot je okvirna direktiva o morski strategiji, in izkoristili obstoječo tehnologijo za odkrivanje vrst in 

geografskega porekla morskih rib. V tem pilotnem projektu, ki se bo v najboljšem primeru izvajal v 

pristojnosti Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), bodo opisani obstoječi pristopi in tehnologije, 

obstoječi genetski in genomski pristopi bodo povezani z relevantnimi vprašanji in izzivi, s katerimi se je 

treba soočiti, popisano bo genetsko in genomsko znanje, opredeljene bodo genetske podatkovne zbirke, ki 

bi jih bilo mogoče uporabiti pri tem, opravljena bo analiza stroškov in koristi, opredeljene bodo pristojne 

institucije in organi v EU, načrtovani in izvedeni bodo operativni preizkusi uporabe genetike in genomike 

za nadzor ribištva ter predlagani standardi in postopki za zajem genetskih vzorcev. 

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: 

Eden od glavnih izzivov organov za nadzor ribištva je natančna dodelitev ulova posameznim območjem, za 

katera so določene kvote, in zmožnost opredelitve ribjih vrst, ki so zelo podobne ali pa so iztovorjene že 

predelane. Ta zmožnost ni pomembna samo za upravljanje ribolova, temveč bistveno vpliva tudi na točnost 
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informacij, posredovanih potrošnikom. Z uporabo genetike in genomike pri nadzoru ribištva bi se lahko 

soočili s temi izzivi, saj bi lahko predlagali standarde in postopke. 

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

Osnutek dopolnitve 1028 
=== GUE//8163 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezerva         

Skupaj      200 000 100 000 200 000 100 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Valorizacija rib in razvoj novih proizvodov (vrste brez komercialne vrednosti) 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen tega pilotnega projekta je preučiti in uvesti načine za valorizacijo vrst, ki trenutno nimajo 

komercialne vrednosti ali pa je ta zelo majhna, čeprav so kakovostne kot hrana in kot stranski proizvodi. 

Pilotni projekt bo obsegal izvedbo študije in pripravo nabora orodij, potekal pa bo v naslednjih fazah: 1 – 

identifikacija in izbor ciljnih vrst; 2 – opredelitev novih trgov; 3 – razvoj novih proizvodov; 4 – iskanje 

alternativnih načinov predelave; 5 – oblikovanje strategije trženja za te proizvode; 6 – opredelitev 

razpoložljivih orodij za upravljanje in financiranje (na primer Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo). 

To je izhodiščna točka za diverzifikacijo ribiškega sektorja. Sektorske organizacije, namreč lokalni in 

obrtni ribiči, bodo dobile možnost za izvedbo strateških projektov, ki lahko ustvarijo nova delovna mesta 

in gospodarsko rast ter prispevajo k trajnostnosti morskih virov. Ta projekt bo mogoče na podlagi te 

študije ponoviti tudi v drugih regijah. 

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: 

Nihanja v razpoložljivosti virov, ekološke omejitve in številne težave v tem sektorju zahtevajo 

diverzifikacijo – ne samo v smislu vrst, ki se lovijo, pač pa tudi v smislu večje uporabnosti proizvoda, 

namreč da se porabijo vsi deli ribe, ne samo užitni. Ulovljene vrste, ki so kakovostne, vendar nimajo 

komercialne vrednosti oziroma je ta zelo majhna, je treba obvezno valorizirati in zanje poiskati morebitne 

trge oziroma načine predelave in trženja. 

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

Osnutek dopolnitve 1031 
=== GUE//8166 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

Dodati: 11 06 77 18 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezerva         

Skupaj      200 000 100 000 200 000 100 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Ustanovitev sklada za nadomestilo plače 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen pilotnega projekta je izvedba študije o ustanovitvi javnega sklada za nadomestilo dohodkov ribičev 

v nepredvidenih okoliščinah, tudi tistih, povezanih s trajnostnostjo morskih virov. Obdobje uporabe tega 

sklada je treba upoštevati kot dejansko delovno obdobje pri pogojih za upokojitev in drugih socialnih 

pravicah. 

Ta sklad bi morala dopolnjevati pomoč, ki jo že ponuja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, 

vključevati pa bi moral tudi druge posebne organe (EU-OSHA in Eurofound), da bi se izvedla ocena 

rezultatov teh ukrepov v praksi. 

Ribištvo je sektor, ki je zelo izpostavljen krizam: naravnim in drugim. Zaradi vse hitrejšega izčrpavanja 

virov se pričakuje, da bodo ribiči izgubili pomemben del dohodka, zaradi česar se bo njihov socialni in 

ekonomski standard poslabšal, kar bo imelo neugodne posledice za celotno ribiško skupnost. 

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: 

Sklad, iz katerega bi ribiči prejemali nadomestilo plače, bi zagotovil, da bo ribiška dejavnost (z 

gospodarskimi, družbenimi, kulturnimi in skupnostnimi posledicami) ostala trajnostna in ekonomsko 

privlačna. 

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

Osnutek dopolnitve 406 
=== PECH/6303 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 19 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 19 
2.0.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 — Tehnične specifikacije in ocena sodobnih tehnologij za nadzor ribištva 
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Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

V tem pilotnem projektu, katerega namen je izboljšati nadzor ribištva, bodo preizkušene sodobne in nove 

nadzorne tehnologije za razvoj postopkov za elektronsko daljinsko spremljanje (REM), vključno s 

sistemom televizije zaprtega kroga (CCTV) in senzorji. Prav tako bodo ocenjeni ukrepi za stalno 

spremljanje moči motorja, ki bodo v najboljšem primeru vodili k uvedbi izboljšanih kontrol in postopnemu 

opuščanju obstoječe prakse, ki pomeni veliko upravno breme za organe in je večinoma neučinkovita. 

Projekt bo omogočil boljše izvajanje nadzornih načel in obveznosti, ki naj bi prispevali k ciljem skupne 

ribiške politike (2013). To bo doseženo z oblikovanjem usklajenih postopkov, protokolov in specifikacij, 

kot so na tveganju temelječa uporaba in namestitev opreme, izmenjava in obdelava podatkov ter po 

potrebi uporaba rešitev za pametno analizo za učinkovito spremljanje velike količine podatkov in 

posnetkov. Razvoj skupnih postopkov in protokolov, njihovo operativno preizkušanje na posebnih 

področjih ribolova in njihova ocena bi v najboljšem primeru potekali v pristojnosti Evropske agencije za 

nadzor ribištva (EFCA), koristili pa bi pri uresničitvi več vidikov predlaganega spremenjenega sistema za 

nadzor ribištva (maj 2018, COM(2018)368). 

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: 

Nadzor ribištva je drag, vendar nujno potreben del dobrega upravljanja naravnih virov. Uporaba sodobnih in 

novih nadzornih tehnologij za daljinsko elektronsko spremljanje in spremljanje moči motorja bo znižala 

stroške, omogočila cenejšo prakso in zmanjšala upravno breme. 

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

Osnutek dopolnitve 407 
=== PECH/6304 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 20 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 20 
2.0.PPPA 

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

Rezerva         

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

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Center za boj proti onesnaženosti morja s plastiko na Portugalskem 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Plastični odpadki so najočitnejši primer, kako uničujemo morja in oceane. Ustvariti moramo zmogljivosti 

za odločen boj proti tej onesnaženosti, da bomo mlajšim generacijam zagotovili prihodnost. 

Boj proti onesnaženosti morja s plastiko je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih ciljev EU. 

Dokazi o prizadevanjih EU so na primer okvirna direktiva o morski strategiji, direktiva o plastičnih 
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proizvodih za enkratno uporabo, strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, direktiva o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, pa tudi direktiva o čiščenju komunalne 

odpadne vode in direktiva o nitratih. 

Ustanovitev centra za boj proti onesnaženosti morja s plastiko na Madeiri bi EU prinesla naslednje 

koristi: 

boljše zbiranje podatkov, 

več znanja o učinkih onesnaženosti morja, 

boljše raziskave in razvoj rešitev na ravni EU,  

možnosti lokalnega testiranja in prihodnje uporabe, 

naložbe v inovacije v eni izmed najbolj oddaljenih regij, 

sodelovanje z Evropsko agencijo za pomorsko varnost v Lizboni in Evropsko agencijo za nadzor ribištva v 

Vigu. 

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: 

Portugalska in njene najbolj oddaljene regije imajo enkraten potencial in sredstva, da lahko Uniji pomagajo 

pri iskanju rešitev za onesnaženost morja s plastiko. Država bi lahko zaradi svoje izjemne geografske lege in 

geoloških značilnosti postala koristen laboratorij za raziskave in inovacije v sektorjih prihodnosti, kot so 

biotska raznovrstnost, morski ekosistemi in boj proti onesnaženosti morja s plastiko, kot je zapisala Komisija 

v sporočilu z dne 24. oktobra 2017 z naslovom „Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj 

oddaljenimi regijami EU“ (COM (2017) 623). 

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

Osnutek dopolnitve 408 
=== PECH/6306 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 22 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 22 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezerva         

Skupaj      200 000 100 000 200 000 100 000 

Postavka: 

Pilotni projekt – Ukrepi v podporo malemu obrtnemu in priobalnemu ribolovu 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Ta pilotni projekt bo obsegal priprave na uvedbo podpornega programa EU za mali ribolov, namenjenega 

usklajevanju ukrepov in usmerjanju sredstev iz drugih instrumentov, da se rešijo specifične težave tega 

ribiškega sektorja. 
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Prispeval naj bi k preučevanju omejitev za dejavnosti in razvojni potencial teh regij. Končni rezultat naj bi 

bil akcijski načrt, ki naj bi med drugim koristil: lokalnim organizacijam ribičev, zmogljivostim 

financiranja in izkoristku Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, prispevku malega obrtnega in 

priobalnega ribolova k trajnostnosti morskih virov, organizaciji procesov soupravljanja, spodbujanju 

diverzifikacije malega priobalnega ribolova in povečanju dodane vrednosti ribiških proizvodov. 

Mali obrtni in priobalni ribolov potrebuje pomoč, da se bo lahko soočil s strukturnimi težavami, kot so 

manjši ulov, večja tveganja ter slabše higienske in varnostne razmere. Po drugi strani so ribolovne 

dejavnosti temeljni kamen obalnih skupnosti s posebnimi kulturnimi prireditvami, tradicijo ter družbeno 

in urbanistično organizacijo. Številne razsežnosti ribolova in njegove posebne potrebe zadevajo več politik 

EU, te informacije pa je treba organizirati in razvrstiti, da bo mogoče temu sektorju in skupnostim 

pomagati pri razvoju. 

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: 

Razvoj malega ribolova in skupnosti, ki ga izvajajo, je bistvenega pomena, saj je v večini držav s pomorsko 

tradicijo ta sektor temelj celotnega „ekosistema“, ki ga je treba podpreti zaradi ohranjanja dejavnosti in 

trajnostnosti virov. Ta sektor se sooča s številnimi strukturnimi omejitvami, zato mu je treba nujno ponuditi 

instrumente, ki bodo organizacijam ribičev omogočili dostop do financiranja, izboljšali upravljavske procese 

in prispevali k ustvarjanju dodane vrednosti ribiških proizvodov. 

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

Osnutek dopolnitve 409 
=== PECH/6308 === 

vlagatelj: Odbor za ribištvo 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 11 06 77 24 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

11 06 77 24 
2.0.PPPA 

    500 000 50 000 500 000 50 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 50 000 500 000 50 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep — Mreža evropskih univerz s skupnimi morskimi študijami za razvoj inovativnih 

rešitev za onesnaženje morja 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Boj proti onesnaženosti morja s plastiko je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih ciljev EU. 

Dokazi o prizadevanjih EU so na primer okvirna direktiva o morski strategiji, direktiva o plastičnih 

proizvodih za enkratno uporabo, strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, direktiva o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, pa tudi direktiva o čiščenju komunalne 

odpadne vode in direktiva o nitratih. Kljub vsemu temu EU ni storila dovolj, da bi nakopičila potrebno 

strokovno znanje o dejavnikih, ki vplivajo na stanje morskega okolja. Z ustanovitvijo te mreže na Madeiri 

bi EU izboljšala strokovno znanje o morskem okolju z: 
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boljšim zbiranjem podatkov, 

več znanja o učinkih onesnaženosti morja, 

boljšimi raziskavami in razvojem rešitev na ravni EU,  

obsežnejšo izmenjavo primerov najboljše prakse, 

boljšim razvojem inovativnih rešitev za onesnaženje morja, 

sodelovanjem z Evropsko agencijo za pomorsko varnost v Lizboni in Evropsko agencijo za nadzor ribištva 

v Vigu. 

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: 

Madeira in najbolj oddaljene regije imajo na splošno enkraten potencial in vire, ki lahko koristijo Uniji. 

Madeira bi lahko zaradi svoje izjemne geografske lege in geoloških značilnosti postala koristen laboratorij 

za raziskave in inovacije v sektorjih prihodnosti, kot so biotska raznovrstnost, morski ekosistemi in boj proti 

onesnaženosti morja, kot je zapisala Komisija v sporočilu z dne 24. oktobra 2017 z naslovom „Trdnejše in 

prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU“ (COM (2017) 623). 

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

Osnutek dopolnitve 1000 
=== GUE//8125 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 02 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 

iz H2 (EKSRP) 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

13 08 02 
1.2.31 

10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Obrazložitev: 

Programu strukturnih reform nasprotujemo, saj gre za mehanizem varčevanja, ki se je po vsej Evropi 

izkazalo kot neuspešno. Še več, s tem programom bi utegnili ogroziti sredstva za ključne evropske programe 

solidarnosti, kot sta ESS in ESRR, to pa je nesprejemljivo. 

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

Osnutek dopolnitve 561 
=== I-D//7724 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 13 08 02 — Program za podporo strukturnim reformam – Operativna tehnična pomoč, prerazporejena 
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iz H2 (EKSRP) 

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 

13 08 02 
2.0.20 

10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Te odobritve so namenjene kritju odhodkov za izvajanje programa za podporo strukturnim reformam, da bi 

prispevale k institucionalnim, upravnim in strukturnim reformam za ohranjanje rasti v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim organom pri ukrepih, katerih cilj je reformiranje in krepitev institucij, 

upravljanja, javne uprave ter gospodarskih in družbenih sektorjev kot odgovor na gospodarske in družbene 

izzive, da bi se povečali kohezija, konkurenčnost, produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest, 

naložbe in socialna vključenost ter bi se prispevalo k realni konvergenci v Uniji, kar bi lahko bile tudi 

priprave na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v okviru procesov ekonomskega upravljanja, vključno s 

pomočjo za učinkovito, uspešno in pregledno porabo sredstev Unije. 

Ta podpora bo namenjena zlasti:  

– pomoči nacionalnim organom pri pobudah za oblikovanje reform v skladu s prednostnimi nalogami, ob 

upoštevanju začetnega stanja in pričakovanih socialno-ekonomskih učinkov,  

– podpori nacionalnim organom s krepitvijo njihove zmogljivosti za oblikovanje, razvoj in izvajanje 

reformnih politik in strategij ter uporabo celostnega pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev 

med sektorji, 

– podpori prizadevanjem nacionalnih organov, da določijo in izvajajo ustrezne postopke in metodologije z 

upoštevanjem dobrih praks in izkušenj, pridobljenih pri obravnavanju podobnih razmer v drugih 

državah, in 

– pomoči nacionalnim organom pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti upravljanja človeških virov, kjer 

je to primerno, z jasno opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega znanja in spretnosti. 

Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za 

podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 

1305/2013 (UL L 129, 19.5.2017, str. 1). 

Obrazložitev: 

Ne moremo podpreti pobude za vsiljevanje strukturnih reform suverenim državam. 

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

Osnutek dopolnitve 370 
=== AGRI/6026 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 07 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 07 2.0.PPPA     950 000 950 000 950 000 950 000 
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 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

Rezerva         

Skupaj      950 000 950 000 950 000 950 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — O dobrobiti krav molznic, vključno z ukrepi za zaščito neodstavljenih molznih telet in 

živali, ki niso več primerne za molžo  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Širitve sektorja mleka, povečanja povprečne produktivnosti krav molznic ter presežka telet moškega spola 

niso spremljale posodobljene politike dobrobiti živali. Iz nedavnega poročila Komisije izhaja, da se ne 

posveča dovolj pozornosti parametrom, kot so mastitis, šepavost, zasnova boksa in udobje ležanja, za 

katere je splošno znano, da vplivajo ne le na dobrobit krav molznic, temveč tudi na njihovo zdravje in 

življenjsko dobo na kmetiji. Države članice imajo različne regulativne ureditve in zato proizvajalci ne 

uživajo enakih konkurenčnih pogojev. Poleg tega povečanje čred molznega goveda v nekaterih državah 

prinaša kronične presežke mladih telet moškega spola, ki morajo biti še neodstavljena prepeljana zelo 

daleč do specializiranih kmetij za pitanje. Izzivi, ki nastopijo pri prevozu neodstavljenih telet na dolge 

razdalje, niso bili rešeni in več nevladnih organizacij je predstavilo dokaze, da teh ranljivih živali ni 

mogoče zavarovati med takšnimi prevozi. Spregledano je tudi ravnanje z živalmi, ki niso več primerne za 

molžo. Na voljo so dokazi, da se krave, ki niso več primerne za transport, vseeno prevažajo do klavnic za 

zakol. To ni le v nasprotju s predpisi EU o prevozu živali in zakolu, temveč predstavlja tudi grožnjo za 

varnost hrane. 

Pilotni projekt ima štiri glavne cilje: (1) oblikovati jasen niz smernic o dobri in najboljši praksi za dobrobit 

molznih telic, krav in telet na podlagi stabilnih z živalmi povezanih kazalnikov ter smernice za pravilno 

ravnanje s kravami molznicami, ki niso več primerne za molžo; (2) opraviti oceno socialno-ekonomskega 

učinka prehoda na lokalno rejo in pitanje neodstavljenih telet moškega spola namesto njihovega prevoza 

preko dolgih razdalj; (3) predlagati gospodarske modele za preprečevanje prevozov krav molznic, ki niso 

več primerne za molžo; (4) razširiti rezultate v državah članicah, ki proizvajajo mleko, in v državah 

članicah, ki so vključene v trgovino z živimi neodstavljenimi teleti znotraj EU. Pri projektu bi morali že od 

začetka sodelovati ustrezni deležniki, vključno z znanstveniki, veterinarji in nevladnimi organizacijami. 

Rezultati bi se morali močno opirati na razpoložljivo znanstveno in praktično strokovno znanje, tudi iz 

najboljše prakse, ki se že izvaja. 

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: 

Glede na to, da za krave molznice ni veljavne zakonodaje o vrstah, bi bilo oblikovanje smernic zelo 

zaželeno, tudi z vidika zagotavljanja bolj izenačenih konkurenčnih pogojev za proizvajalce iz EU. Kazalniki, 

povezani z živalmi, se ne beležijo usklajeno in pristojni organi nimajo dostopa do podatkov. Poleg tega 

obstajajo pomisleki glede dobrobiti neodstavljenih telet moškega spola, ki jih prevažajo na zelo dolge 

razdalje do kmetij za pitanje, in glede ravnanja s kravami, ki niso več primerne za molžo. 

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

Osnutek dopolnitve 822 
=== S&D//7312 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 07 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj      750 000 750 000 750 000 750 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Najboljše prakse za prehod na sisteme proizvodnje jajc iz nebaterijske reje, ki so 

prijaznejši do živali 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Uporaba tako imenovane izpopolnjene baterijske reje za kokoši nesnice je za javnost vedno manj 

sprejemljiva, tudi zaradi znanstvenih dognanj, ki kažejo, da takšna reja resno omejuje zmožnosti 

normalnega vedenja nesnic. Cilj predlaganega pilotnega projekta je pomagati proizvajalcem jajc pri 

zadovoljevanju povpraševanja na trgu s praktičnimi navodili za prehod na alternativne nebaterijske 

sisteme, ki so prijaznejši do živali. Večja živilska podjetja so se že zavezala, da bodo najpozneje do leta 

2025 dobavljala le jajca iz proste reje. Da bi proizvajalce iz EU pripravili na ta prehod in zagotovili 

njihovo zmožnost preživetja, jim je treba zagotoviti podporo pri prestrukturiranju konvencionalnih 

sistemov v alternativne sisteme, ki so bolj prijazni do živali ter bodo tudi kos izzivom prihodnosti in ne le 

primerni svojemu namenu. V okviru projekta bomo preučili različne sisteme reje kokoši nesnic in 

opredelili tiste, ki so optimalni z vidika zdravja in dobrobiti živali. Priporočila, ki bodo vključevala 

ekonomske vidike, bodo podprta s čvrstimi kazalniki za merjenje rezultatov za dobrobit živali. V prvi fazi 

pilotnega projekta bodo zbrane najboljše razpoložljive prakse za spodbujanje prehoda na rejo, ki je bolj 

prijazna do živali, ter na sisteme hlevske in proste reje ter ekološke sisteme reje kokoši nesnic. Drugo fazo 

projekta bodo tvorile prireditve za ozaveščanje v vsaj štirih državah, kjer alternativni sistemi reje še niso 

prevladujoči (npr. ES, PL, PT, BE), in končna prireditev na ravni EU, pri kateri bodo sodelovali 

pomembnejši deležniki iz sektorja in sveta politike ter predstavniki iz vseh držav članic EU. Dokument s 

smernicami, ki bo rezultat projekta, bi moral biti čim bolj usmerjen v prakso ter opremljen denimo s 

študijami primerov (vključno z ekonomskimi podatki) ustreznih sistemov v vsaj štirih državah članicah 

EU, kjer je delež proizvodnje jajc iz proste reje najvišji (na primer DE, NL, FR, IT). 

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: 

Večja živilska podjetja in več držav članic EU je že odpravilo uporabo jajc iz sistemov izpopolnjene 

baterijske reje. To je posledica vse bolj razširjenih zahtev v družbi po odpravi uporabe kletk v živinoreji. 

Proizvajalcem jajc bi bilo treba pomagati, da ohranijo svoj položaj na trgu in obenem preidejo na 

alternativne sisteme reje, ki bodo nadomestili izpopolnjeno baterijsko rejo. Da bi jim pomagali pri tem 

prehodu, jim je treba zagotoviti smernice glede najboljših razpoložljivih praks, ki lahko zagotovijo njihovo 

gospodarsko prihodnost in obenem zadovoljijo zahteve potrošnikov po večji dobrobiti živali. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Osnutek dopolnitve 371 
=== AGRI/6027 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 08 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 08 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj      750 000 750 000 750 000 750 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Najboljše prakse za prehod na sisteme proizvodnje jajc iz nebaterijske reje, ki so 

prijaznejši do živali 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Uporaba tako imenovane izpopolnjene baterijske reje za kokoši nesnice je za javnost vedno manj 

sprejemljiva, tudi zaradi znanstvenih dognanj, ki kažejo, da takšna reja resno omejuje zmožnosti 

normalnega vedenja nesnic. Cilj predlaganega pilotnega projekta je pomagati proizvajalcem jajc pri 

zadovoljevanju povpraševanja na trgu s praktičnimi navodili za prehod na alternativne nebaterijske 

sisteme, ki so prijaznejši do živali. Večja živilska podjetja so se že zavezala, da bodo najpozneje do leta 

2025 dobavljala le jajca iz proste reje. Da bi proizvajalce iz EU pripravili na ta prehod in zagotovili 

njihovo zmožnost preživetja, jim je treba zagotoviti podporo pri prestrukturiranju konvencionalnih 

sistemov v alternativne sisteme, ki so bolj prijazni do živali ter bodo tudi kos izzivom prihodnosti in ne le 

primerni svojemu namenu. V okviru projekta bomo preučili različne sisteme reje kokoši nesnic in 

opredelili tiste, ki so optimalni z vidika zdravja in dobrobiti živali. Priporočila, ki bodo vključevala 

ekonomske vidike, bodo podprta s čvrstimi kazalniki za merjenje rezultatov za dobrobit živali. V prvi fazi 

pilotnega projekta bodo zbrane najboljše razpoložljive prakse za spodbujanje prehoda na rejo, ki je bolj 

prijazna do živali, ter na sisteme hlevske in proste reje ter ekološke sisteme reje kokoši nesnic. Drugo fazo 

projekta bodo tvorile prireditve za ozaveščanje v vsaj štirih državah, kjer alternativni sistemi reje še niso 

prevladujoči (npr. ES, PL, PT, BE), in končna prireditev na ravni EU, pri kateri bodo sodelovali 

pomembnejši deležniki iz sektorja in sveta politike ter predstavniki iz vseh držav članic EU. Dokument s 

smernicami, ki bo rezultat projekta, bi moral biti čim bolj usmerjen v prakso ter opremljen denimo s 

študijami primerov (vključno z ekonomskimi podatki) ustreznih sistemov v vsaj štirih državah članicah 

EU, kjer je delež proizvodnje jajc iz proste reje najvišji (na primer DE, NL, FR, IT). 

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: 

Večja živilska podjetja in več držav članic EU je že odpravilo uporabo jajc iz sistemov izpopolnjene 

baterijske reje. To je posledica vse bolj razširjenih zahtev v družbi po odpravi uporabe kletk v živinoreji. 

Proizvajalcem jajc bi bilo treba pomagati, da ohranijo svoj položaj na trgu in obenem preidejo na 

alternativne sisteme reje, ki bodo nadomestili izpopolnjeno baterijsko rejo. Da bi jim pomagali pri tem 

prehodu, jim je treba zagotoviti smernice glede najboljših razpoložljivih praks, ki lahko zagotovijo njihovo 

gospodarsko prihodnost in obenem zadovoljijo zahteve potrošnikov po večji dobrobiti živali. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 376 
=== AGRI/6039 === 

vlagatelj: Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 09 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezerva         

Skupaj      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje uporabe pesticidov preko medonosnih čebel 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Cilj tega pripravljalnega ukrepa je vzpostaviti orodje za zbiranje podatkov o okolju s pomočjo medonosnih 

čebel in čebelarskih proizvodov. To bo omogočilo oceno izpostavljenosti onesnaženju in razširjenosti v 

okolju na ravni krajine. Omogočilo bo tudi oceno rastlinske raznovrstnosti v krajinah.  

Kljub velikemu vplivu na dobro počutje človeka in naravo, so vrzeli v podatkih in informacijah o 

izpostavljenosti različnim onesnaževalom okolja, zlasti pesticidom, še vedno velike. Čebele zaradi svojih 

bioloških potreb in vedenja prihajajo v stik z različnimi matrikami. Zaradi obsega njihove pašne aktivnosti 

(v radiju do 15 km) so izpostavljene onesnaževalom v ozračju, prsti, rastlinah in vodi. Pri paši vsak dan 

obiščejo številne rastline, da naberejo medičino, izločke žuželk, ki se hranijo z rastlinskimi sokovi, cvetni 

prah in/ali vodo, medtem ko za izdelavo propolisa nabirajo rastlinske estre. Med letom pridejo tudi v stik z 

delci v zraku, ki se oprimejo njihove dlake, ali jih vdahnejo prek dihalnic. Onesnaževala prinesejo nazaj v 

čebelnjake in jih je mogoče zaslediti v čebelarskih proizvodih, kot so med, vosek, propolis, cvetni prah in 

čebelji kruhek. Medonosne čebele in njihovi proizvodi bi lahko bili tudi odločno orodje za spremljanje - 

poleg pesticidov - drugih onesnaževal okolja, kot so težke kovine, drobni delci, hlapne organske spojine ali 

žveplov dioksid. 

Medonosne čebele se že uporabljajo kot bioindikatorji ravni onesnaženosti okolja. Izvedene so bile študije, 

pri katerih so bili čebele in čebelarski proizvodi uporabljeni kot biološki „instrumenti za spremljanje“, s 

katerimi so merili kakovost okolja. Različne ravni spremljanja okolja s čebelami so že bile opisane in se 

razlikujejo glede na stopnjo kompleksnosti in občutljivosti. Zaskrbljeni zaradi izgub kolonij medonosnih 

čebel so čebelarji, čebelarski tehniki in znanstveniki na posebnih območjih Evrope začeli analizirati 

vsebnost onesnaževal v čebelah in čebelarskih izdelkih. Rezultati so pogosto enaki: čebele so simultano in 

zaporedno izpostavljene številnim onesnaževalom. 

Poleg tega obstajajo znatne vrzeli v znanju o raznovrstnosti in razširjenosti rastlinskih vrst po različnih 

krajinah v EU. Takšno znanje je bistveno za oceno kakovosti habitatov in pritiskov, ki jih nanje lahko 

izvajajo različne rabe zemljišč. Zbiranje in analiza cvetnega prahu iz čebelnjakov nudita obetavne 

možnosti za zbiranje dragocenih podatkov in informacij za zapolnitev teh vrzeli. 

Podatki in informacije o okolju, pridobljeni s spremljanjem medonosnih čebel, bi podpirali politike EU na 

naslednjih področjih: 

javno zdravje in varnost hrane 

zdravje rastlin in živali, tudi zdravje čebel 

kmetijstvo, razvoj podeželja, tudi čebelarstvo 
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kmetijska produktivnost in prehranska varnost 

varstvo okolja (narava, zrak, voda, tla) 

biotska raznovrstnost 

Še posebej pa bi podpirali učinkovite ukrepe na podlagi: 

Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov 

Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 

skupne kmetijske politike EU 

politike EU o biotski raznovrstnosti, vključno s pobudo EU za opraševalce 

Direktive (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah 

Na ta način bi spremljanje okolja s pomočjo medonosnih čebel prispevalo k uresničevanju ciljev 

trajnostnega razvoja v EU, zlasti cilija 2 (odprava lakote), 3 (zdravje in dobro počutje), 12 (odgovorna 

poraba in proizvodnja), 14 (življenje v vodi) in 15 (življenje na kopnem). 

Leta 2018 je Parlament financiral pilotni projekt za okoljsko spremljanje rabe pesticidov z medonosnimi 

čebelami. Ta pripravljalni ukrep bi bil nadgradnja tega pilotnega projekta. Dodatno bi razširil področje 

uporabe na druga onesnaževala ter na spremljanje rastlinske raznovrstnosti. Pripravljalni ukrep bi bil 

tudi projekt državljanske znanosti, v katerem bi čebelarji igrali osrednjo vlogo z zbiranjem vzorcev iz 

čebelnjakov. 

Dejavnosti pripravljalnega ukrepa: 

Pripravljalni ukrep bi financiral izvajanje metodologije spremljanja, ki se trenutno razvija in preskuša v 

okviru pilotnega projekta, na ravni EU. Poleg tega bi se z ukrepom poskušalo razširiti spremljanje na 

druga onesnaževala in na rastlinsko raznovrstnost. 

Dejavnosti v okviru tega pripravljalnega ukrepa bi zlasti: 

raziskale, kako razširiti protokol spremljanja na druga onesnaževala, poleg pesticidov, ter za to razvile 

ustrezne module 

izvajale protokol spremljanja z zbiranjem vzorcev iz različnih čebelnjakov z zemljišč z različno rabo v vseh 

državah članicah 

izvajale analizo kemične sestave in cvetnega prahu vzorcev 

razvile infrastrukturo IT za generiranje, shranjevanje, upravljanje, obdelavo in izmenjavo zbranih 

podatkov 

Ta pripravljalni ukrep se bo izvajal tri leta, njegov proračun pa bo znašal 5 milijonov EUR. 

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: 

Pesticidi in druga onesnaževala močno vplivajo na dobro počutje človeka in naravo. Vrzeli v podatkih in 

informacijah o izpostavljenosti človeka in prostoživečih živali in rastlin onesnaževalom so še vedno velike. 

Z nadgradnjo obstoječega pilotnega projekta bo ta pripravljalni ukrep vzpostavil orodje, ki bo medonosne 

čebele uporabljalo za zbiranje podatkov, potrebnih za zapolnitev teh vrzeli. Tako bo prispeval k 

učinkovitejšim politikam in ukrepom EU na področjih okolja, zdravja in varnosti hrane. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 826 
=== S&D//7316 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 09 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezerva         

Skupaj      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Postavka: 

Pripravljalni ukrep – Okoljsko spremljanje uporabe pesticidov prek medonosnih čebel 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Cilj tega pripravljalnega ukrepa je vzpostaviti orodje za zbiranje podatkov o okolju s pomočjo medonosnih 

čebel in čebelarskih proizvodov. To bo omogočilo oceno izpostavljenosti onesnaženju in razširjenosti v 

okolju na ravni krajine. Omogočilo bo tudi oceno rastlinske raznovrstnosti v krajinah. 

Kljub velikemu vplivu na dobro počutje človeka in naravo, so vrzeli v podatkih in informacijah o 

izpostavljenosti različnim onesnaževalom okolja, zlasti pesticidom, še vedno velike. Čebele zaradi svojih 

bioloških potreb in vedenja prihajajo v stik z različnimi matrikami. Zaradi obsega njihove pašne aktivnosti 

(v radiju do 15 km) so izpostavljene onesnaževalom v ozračju, prsti, rastlinah in vodi. Pri paši vsak dan 

obiščejo številne rastline, da naberejo medičino, izločke žuželk, ki se hranijo z rastlinskimi sokovi, cvetni 

prah in/ali vodo, medtem ko za izdelavo propolisa nabirajo rastlinske estre. Med letom pridejo tudi v stik z 

delci v zraku, ki se oprimejo njihove dlake, ali jih vdahnejo prek dihalnic. Onesnaževala prinesejo nazaj v 

čebelnjake in jih je mogoče zaslediti v čebelarskih proizvodih, kot so med, vosek, propolis, cvetni prah in 

čebelji kruhek. Medonosne čebele in njihovi proizvodi bi lahko bili tudi odločno orodje za spremljanje - 

poleg pesticidov - drugih onesnaževal okolja, kot so težke kovine, drobni delci, hlapne organske spojine ali 

žveplov dioksid. 

Medonosne čebele se že uporabljajo kot bioindikatorji ravni onesnaženosti okolja. Izvedene so bile študije, 

pri katerih so bili čebele in čebelarski proizvodi uporabljeni kot biološki „instrumenti za spremljanje“, s 

katerimi so merili kakovost okolja. Različne ravni spremljanja okolja s čebelami so že bile opisane in se 

razlikujejo glede na stopnjo kompleksnosti in občutljivosti. Zaskrbljeni zaradi izgub kolonij medonosnih 

čebel so čebelarji, čebelarski tehniki in znanstveniki na posebnih območjih Evrope začeli analizirati 

vsebnost onesnaževal v čebelah in čebelarskih izdelkih. Rezultati so pogosto enaki: čebele so simultano in 

zaporedno izpostavljene številnim onesnaževalom. 

Poleg tega obstajajo znatne vrzeli v znanju o raznovrstnosti in razširjenosti rastlinskih vrst po različnih 

krajinah v EU. Takšno znanje je bistveno za oceno kakovosti habitatov in pritiskov, ki jih nanje lahko 

izvajajo različne rabe zemljišč. Zbiranje in analiza cvetnega prahu iz čebelnjakov nudita obetavne 

možnosti za zbiranje dragocenih podatkov in informacij za zapolnitev teh vrzeli. 

Podatki in informacije o okolju, pridobljeni s spremljanjem medonosnih čebel, bi podpirali politike EU na 

naslednjih področjih: 

javno zdravje in varnost hrane 

zdravje rastlin in živali, tudi zdravje čebel 
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kmetijstvo, razvoj podeželja, tudi čebelarstvo 

kmetijska produktivnost in prehranska varnost 

varstvo okolja (narava, zrak, voda, tla) 

biotska raznovrstnost 

Še posebej pa bi podpirali učinkovite ukrepe na podlagi: 

Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov 

Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 

skupne kmetijske politike EU 

politike EU o biotski raznovrstnosti, vključno s pobudo EU za opraševalce 

Direktive (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah 

Na ta način bi spremljanje okolja s pomočjo medonosnih čebel prispevalo k uresničevanju ciljev 

trajnostnega razvoja v EU, zlasti cilija 2 (odprava lakote), 3 (zdravje in dobro počutje), 12 (odgovorna 

poraba in proizvodnja), 14 (življenje v vodi) in 15 (življenje na kopnem). 

Leta 2018 je Parlament financiral pilotni projekt za okoljsko spremljanje rabe pesticidov z medonosnimi 

čebelami. Ta pripravljalni ukrep bi bil nadgradnja tega pilotnega projekta. Dodatno bi razširil področje 

uporabe na druga onesnaževala ter na spremljanje rastlinske raznovrstnosti. Pripravljalni ukrep bi bil 

tudi projekt državljanske znanosti, v katerem bi čebelarji igrali osrednjo vlogo z zbiranjem vzorcev iz 

čebelnjakov. 

Dejavnosti pripravljalnega ukrepa: 

Pripravljalni ukrep bi financiral izvajanje metodologije spremljanja, ki se trenutno razvija in preskuša v 

okviru pilotnega projekta, na ravni EU. Poleg tega bi se z ukrepom poskušalo razširiti spremljanje na 

druga onesnaževala in na rastlinsko raznovrstnost. 

Dejavnosti v okviru tega pripravljalnega ukrepa bi zlasti: 

raziskale, kako razširiti protokol spremljanja na druga onesnaževala, poleg pesticidov, ter za to razvile 

ustrezne module 

izvajale protokol spremljanja z zbiranjem vzorcev iz različnih čebelnjakov z zemljišč z različno rabo v vseh 

državah članicah 

izvajale analizo kemične sestave in cvetnega prahu vzorcev 

razvile infrastrukturo IT za generiranje, shranjevanje, upravljanje, obdelavo in izmenjavo zbranih 

podatkov 

Ta pripravljalni ukrep se bo izvajal tri leta, njegov proračun pa bo znašal 5 milijonov EUR. 

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: 

Pesticidi in druga onesnaževala močno vplivajo na dobro počutje človeka in naravo. Vrzeli v podatkih in 

informacijah o izpostavljenosti človeka in prostoživečih živali in rastlin onesnaževalom so še vedno velike. 

Z nadgradnjo obstoječega pilotnega projekta bo ta pripravljalni ukrep vzpostavil orodje, ki bo medonosne 
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čebele uporabljalo za zbiranje podatkov, potrebnih za zapolnitev teh vrzeli. Tako bo prispeval k 

učinkovitejšim politikam in ukrepom EU na področjih okolja, zdravja in varnosti hrane. 

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

Osnutek dopolnitve 838 
=== S&D//7328 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 17 04 77 10 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

17 04 77 10 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Rezerva         

Skupaj      950 000 950 000 950 000 950 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — O dobrobiti krav molznic, vključno z ukrepi za zaščito neodstavljenih molznih telet in 

živali, ki niso več primerne za molžo  

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Širitve sektorja mleka, povečanja povprečne produktivnosti krav molznic ter presežka telet moškega spola 

niso spremljale posodobljene politike dobrobiti živali. Iz nedavnega poročila Komisije izhaja, da se ne 

posveča dovolj pozornosti parametrom, kot so mastitis, šepavost, zasnova boksa in udobje ležanja, za 

katere je splošno znano, da vplivajo ne le na dobrobit krav molznic, temveč tudi na njihovo zdravje in 

življenjsko dobo na kmetiji. Države članice imajo različne regulativne ureditve in zato proizvajalci ne 

uživajo enakih konkurenčnih pogojev. Poleg tega povečanje čred molznega goveda v nekaterih državah 

prinaša kronične presežke mladih telet moškega spola, ki morajo biti še neodstavljena prepeljana zelo 

daleč do specializiranih kmetij za pitanje. Izzivi, ki nastopijo pri prevozu neodstavljenih telet na dolge 

razdalje, niso bili rešeni in več nevladnih organizacij je predstavilo dokaze, da teh ranljivih živali ni 

mogoče zavarovati med takšnimi prevozi. Spregledano je tudi ravnanje z živalmi, ki niso več primerne za 

molžo. Na voljo so dokazi, da se krave, ki niso več primerne za transport, vseeno prevažajo do klavnic za 

zakol. To ni le v nasprotju s predpisi EU o prevozu živali in zakolu, temveč predstavlja tudi grožnjo za 

varnost hrane. 

Pilotni projekt ima štiri glavne cilje: (1) oblikovati jasen niz smernic o dobri in najboljši praksi za dobrobit 

molznih telic, krav in telet na podlagi stabilnih z živalmi povezanih kazalnikov ter smernice za pravilno 

ravnanje s kravami molznicami, ki niso več primerne za molžo; (2) opraviti oceno socialno-ekonomskega 

učinka prehoda na lokalno rejo in pitanje neodstavljenih telet moškega spola namesto njihovega prevoza 

preko dolgih razdalj; (3) predlagati gospodarske modele za preprečevanje prevozov krav molznic, ki niso 

več primerne za molžo; (4) razširiti rezultate v državah članicah, ki proizvajajo mleko, in v državah 

članicah, ki so vključene v trgovino z živimi neodstavljenimi teleti znotraj EU. Pri projektu bi morali že od 

začetka sodelovati ustrezni deležniki, vključno z znanstveniki, veterinarji in nevladnimi organizacijami. 

Rezultati bi se morali močno opirati na razpoložljivo znanstveno in praktično strokovno znanje, tudi iz 

najboljše prakse, ki se že izvaja. 

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

Obrazložitev: 

Obrazložitev: Glede na to, da za krave molznice ni veljavne zakonodaje o vrstah, bi bilo oblikovanje smernic 

zelo zaželeno, tudi z vidika zagotavljanja bolj izenačenih konkurenčnih pogojev za proizvajalce iz EU. 

Kazalniki, povezani z živalmi, se ne beležijo usklajeno in pristojni organi nimajo dostopa do podatkov. 

Poleg tega obstajajo pomisleki glede dobrobiti neodstavljenih telet moškega spola, ki jih prevažajo na zelo 

dolge razdalje do kmetij za pitanje, in glede ravnanja s kravami, ki niso več primerne za molžo. 

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

Osnutek dopolnitve 1050 
=== GUE//8203 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 34 01 04 01 — Odhodki za podporo Programu za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) – 

Podprogram za podnebne ukrepe 

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 04 01 
2.0.4 

3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Rezerva         

Skupaj  3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Obrazložitev: 

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, kot so izbor in spremljanje projektov ter poročanje o njih in 

razširjanje njihovih rezultatov, pa tudi sistemi IT, ki so neposredno povezani z doseganjem ciljev 

programov, v vzajemno korist Komisije ter upravičencev in drugih deležnikov. Za uresničitev teh predlogov 

je treba zagotoviti zadostna sredstva. 

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

Osnutek dopolnitve 708 
=== R-E//7443 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 01 — Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije 

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 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Rezerva         

Skupaj  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Prejeti namenski prejemki lahko omogočijo dodatne .......... in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 
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Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 796 
=== S&D//7281 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 01 — Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

Rezerva         

Skupaj  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 922 
=== EPP//7103 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 01 — Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Rezerva         

Skupaj  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 706 
=== R-E//7441 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 34 02 02 — Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam 

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 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Rezerva         

Skupaj  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Prejeti namenski prejemki lahko omogočijo dodatne .......... in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 

EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 797 
=== S&D//7282 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 02 — Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

Rezerva         

Skupaj  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 923 
=== EPP//7104 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 02 — Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam 



 

 139 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Rezerva         

Skupaj  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 330 
=== ENVI/5437 === 

vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 02 — Krepitev odpornosti Unije proti podnebnim spremembam 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Rezerva         

Skupaj  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Obrazložitev: 

To vključuje spremljanje vključevanja teh ukrepov v vsa področja politike z razvojem, preizkušanjem in 

ponazarjanjem pristopov politike ali upravljanja, dobrih praks in rešitev za prilagajanje na podnebne 

spremembe. Zato predlagamo povečanje tega zneska. 

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

Osnutek dopolnitve 707 
=== R-E//7442 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 03 — Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh 

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 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Rezerva         

Skupaj  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Opombe: 

Za odstavkom: 

Prejeti namenski prejemki lahko omogočijo dodatne .......... in sicer v skladu s členom 22(1) finančne uredbe. 

Dodati naslednje besedilo: 

Za krepitev teritorialne kohezije na področju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami je treba 

zagotoviti pravično geografsko porazdelitev teh sredstev. 

Obrazložitev: 
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EU je sklenila, da bo v obdobju 2014-2020 najmanj 20 % svojih odhodkov namenila ciljem, povezanim s 

podnebjem. Predlog proračuna za leto 2020 ne omogoča izpolnitve tega cilja za celotno obdobje. Da bi 

premostili obdobje premajhne porabe za podnebne cilje, predlagamo, da se povečajo sredstva v proračunskih 

vrsticah, ki so v celoti namenjene vključevanju podnebnih ukrepov v proračun, njihov cilj pa je spodbujati 

bolj zeleno in pametnejšo gospodarstvo v skladu z načeli iz Pariškega sporazuma. Da bi okrepili kohezijo 

EU in zmanjšali okoljski razkorak med državami članicami, predlagamo zagotovitev pravične geografske 

porazdelitve teh sredstev. 

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

Osnutek dopolnitve 798 
=== S&D//7283 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 03 — Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Rezerva         

Skupaj  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Obrazložitev: 

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

2014–2020 namenjenih podnebnim ukrepom. 

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

Osnutek dopolnitve 924 
=== EPP//7105 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 34 02 03 — Boljše podnebno upravljanje in obveščanje na vseh ravneh 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Rezerva         

Skupaj  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Obrazložitev: 

Del skupne strategije za povečanje proračuna programov, povezanih s podnebjem. 

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

Osnutek dopolnitve 688 
=== R-E//7422 === 

vlagatelj: Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 34 02 77 06 

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

34 02 77 06 
2.0.PPPA 

    900 000 900 000 900 000 900 000 

Rezerva         

Skupaj      900 000 900 000 900 000 900 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Globalna strategija za večjo odpornost otoških ozemelj na naravne nesreče, povezane s 

posledicami podnebnih sprememb 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Na evropskih otoških ozemljih, ki so zajeta v členih 174 in 349 PDEU, na 100.000 km² živi več kot 10 

milijonov prebivalcev in torej predstavljajo 3 % prebivalstva EU in 3,2 % njene površine. Evropska 

geografsko razpršena otoška ozemlja, ki so bodisi del Unije, kot denimo najbolj oddaljene regije, bodisi 

pridružene regije, kot so čezmorske države in ozemlja, predstavljajo pomembno prednost. 

Številni primeri iz bolj ali manj oddaljene zgodovine kažejo, da se ljudje enostavno ne morejo spoprijemati 

s skrajnimi vremenskimi pojavi. To lahko velja za javne organe in za podjetja, saj niso niti pripravljeni na 

niti usposobljeni za sprejemanje odločitev, ki morajo biti sprejete takoj, da se proaktivno in ne zgolj 

reaktivno pristopi k obnovi. Za spoprijemanje s spremembami v nestanovitnosti in skrajnostmi podnebnih 

pojavov na otoških ozemljih je sedaj potrebna resnična strategija za obnovo, ki bo usmerjena v trajnost 

teh ozemelj. To je priložnost za spremembo paradigme. Povečanje odpornosti teh ozemelj pomeni 

upoštevanje rastočega tveganja za otoke, tako spričo naravnih dejavnikov, kot so vse pogostejši skrajni 

vremenski pojavi, kot spričo pritiskov delovanja človeka, ki te pojave še zaostruje. 

Ta pilotni projekt bo spodbujal globalen in integriran pristop na podlagi skupnega razumevanja ozemelj 

ter ozaveščanju in krepitvi zmogljivosti ustreznih lokalnih akterjev. Cilj je povečati in ohraniti številne 

prednosti na ravni človeških virov in na ravni ozemlja teh otokov v okviru ekosistemskega pristopa. To 

vključuje ohranjanje in krepitev izjemne biotske raznovrstnosti, kopenskih in morskih naravnih virov, ki 

prispevajo k razvoju krožnega gospodarstva, optimizacijo prometa in upravljanja odpadkov na otokih, ki 

so bolj ali povsem energetsko avtonomni, ter naravna okolja, ki lahko nudijo rešitve (NBS) in zagotavljajo 

ekosistemske storitve v boju proti podnebnim spremembam. 

Z uresničitev teh ciljev bo pilotni projekt sprva omogočal analizo posledic dosedanjih dogodkov na 

različnih ozemljih, ki ji bo sledilo oblikovanje integrirane diagnoze in opredelitev najboljših praks, kar 

zadeva pripravljenost in odzivanje na izredne razmere, pa tudi analizo vseh ustreznih izzivov, ki bo 

vključevala vse deležnike: vlade, uprave, izvoljene predstavnike, socialne partnerje, akademike, 

znanstvenike, civilno družbo in zasebni sektor. Ta kapitalizacija bi se morala nato osredotočiti na 

inovativne in skupne ureditve lokalnega upravljanja za otoška ozemlja, kot jih po vsem svetu spodbuja 

Organizacija malih otokov. 

Na pilotnih ozemljih bodo bodo ustanovljeni otoški odbori, ki jih bodo sestavljali vsi lokalni deležniki, da 

bi spodbujali skupno oblikovanje lokalnih strategij, ki bodo v največji možni meri prilagojene lokalnim 

potrebam in zmogljivostim. Lokalne skupnosti bodo na podlagi razpoložljivega znanja razvile oprijemljive 

rešitve, prilagojene njihovim ozemljem, da bi se bolje odzivala na izzive podnebnih sprememb, da bi bila 

odpornejša in da bi se začel njihov prehod v okoljsko odločnost. 

To bo mogoče doseči zlasti z združevanjem orodij, ki jih ima na voljo EU (npr. Copernicus), in virov, ki so 

na voljo lokalno (npr. meteorološki in seizmološki raziskovalni centri, lokalno načrtovanje mest, 

upravljavci na področjih javnega reda in vzdržnega razvoja, civilna družba itd.). 

Na podlagi pridobljenih izkušenj bo na koncu pripravljen časovni načrt, ki ga bo mogoče prilagoditi 

vsakemu otoškemu ozemlju EU. Cilj je spodbuditi inovativno in vzdržno odpornost z določitvijo 

prednostnih naložb, ki so specifične za otoške pogoje, da bo mogoče čim bolj učinkovito uporabiti 

financiranje, zlasti posebej pa evropsko financiranje. 
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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: 

Ker so otoki izpostavljeni naravnim nesrečam, kot je bilo očitno pred kratkim, ko je orkan Irma prečkal Saint 

Martin, je treba poiskati rešitve za pripravljenost v izrednih razmerah. 

Vzpostavitev ekosistemskega pristopa na podlagi skupne ureditve upravljanja otoških ozemelj bi omogočala 

tako pripravljenost na skrajne vremenske pojave v prihodnosti kot načrtovanje - v kontekstu obnove - 

socialnega, gospodarskega in okoljskega modela, ki bo inovativen in bolj vzdržen. 

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

Osnutek dopolnitve 986 
=== GUE//8097 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 02 05 — Ukrepi v zvezi z digitalno vsebino, avdiovizualno industrijo in drugimi mediji 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 05 
3.0.SPEC 

1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Rezerva         

Skupaj  1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Obrazložitev: 

Zaradi finančne krize v Evropi se v kulturnem in ustvarjalnem sektorju že več let močno zmanjšujejo 

sredstva za financiranje, zaradi česar prihaja do krčenja kulturne produkcije, kar ogroža ustvarjalno svobodo 

in uživanje v kulturi ter preživetje sektorja in zaposlenih v njem. Da bi ta trend ustavili ter spodbudili večje 

kroženje in večjo mobilnost kulturnih izvajalcev, bi morale biti odobritve enake odobritvam, predvidenim v 

proračunu za leto 2018. 

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

Osnutek dopolnitve 161 
=== CULT/5909 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 02 77 08 — Pripravljalni ukrep – Spremljanje pluralnosti medijev v digitalni dobi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Obrazložitev: 

[Obstoječi pripravljalni ukrep] V skladu s temeljnima pogodbama je EU dolžna zagotavljati spoštovanje 
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temeljnih pravic, vključno s svobodo izražanja in pluralnostjo medijev. Ustrezno je treba oceniti dejansko 

stanje v praksi. Instrument za spremljanje pluralnosti medijev zagotavlja metodologijo za merjenje 

ogroženosti pluralnosti medijev, ki se posodablja, da se upošteva dinamika spletnih informacij. Komisija bo 

s tem obstoječim pripravljalnim ukrepom lahko zagotovila dokaze za pripravo ukrepov za izboljšanje 

pluralnosti medijev v EU. 

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

Osnutek dopolnitve 158 
=== CULT/5906 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 02 77 09 — Pilotni projekt – Vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na kršitve svobode 

tiska in medijev 

Spremeniti zneske in pripombe na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 02 77 09 
3.0.PPPA 

p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

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

Spremeni besedilo na naslednji način: 

Glede na to, da je zmanjševanje svobode tiska in medijev v državah članicah EU in državah kandidatkah 

vedno bolj skrb vzbujajoče, bi lahko tazaskrbljujoče, bo vseevropski mehanizem za hitro odzivanje na 

kršitve svobode tiska in medijev nudil dejansko zaščito novinarjem, vključno z ugotavljanjem dejstev, 

zagovorništvom, spremljanjem, obveščanjem evropske javnosti in ozaveščanjem. 

Pravico do svobode izražanjaV okviru Listine o temeljnih pravicah ima vsakdo pravico do svobode 

izražanja. Nedavni razvoj dogodkov kaže, da je treba to vrednoto odločno zagovarjati, da bi zaščitili 

demokracijo, okrepili javni diskurz in zagotovili okolje, ki bo omogočalo delo preiskovalnih in neodvisnih 

novinarjev. Zato je bistveno vzpostaviti vseevropski mehanizem za odzivanje na kršitve svobode tiska in 

medijev. 

S tem mehanizmom bodo obTa pilotni projekt bo omogočil vzpostavitev vseevropskega mehanizma za hitro 

odzivanje, ki bo poskrbel za vidnost kršitev in ogroženim novinarjem nudil praktično pomoč, v sodelovanju 

evropskih, regionalnih in lokalnih deležnikov s področja medijske svobode razkrite kršitve, ogroženim 

novinarjem pa bo zagotovljena praktična pomoč.z evropskimi, regionalnimi in lokalnimi zainteresiranimi 

stranmi na področju svobode medijev. Praktična pomoč mora zajemativključevati orodja za zaščito 

ogroženih novinarjev:novinarjev ter nuditi neposredne nasvete in pravno pomoč, pa tudi nastanitevzatočišče 

in podporo, da bodo lahko še naprej opravljali svoj poklic. V zadevne državePredstavniki bodo napoteni 

odposlanci, ki se bodo zavzemali zav prizadete države, zagovorništvo pa bo podpiralo boj proti 

nekaznovanju. S spremljanjemnekaznovanosti. Spremljanje razmer bodo javnosti inbo zagotovilo 

zanesljive in celovite informacije javnosti, pa tudi evropskim organom zagotovljene zanesljive in celovite 

informacije.organom. S tem se spodbuja ozaveščanje in omogoča zgodnje opozarjanje. Orodja bodo 

prilagojenaInstrumenti se bodo prilagodili glede na individualne potrebe za vsak primer posebej. S tem 

edinstvenim naborom orodij, ki ga vsebuje mehanizem za hitro odzivanje, bo preprečeno, da bi prišlo do 

nadaljnjih kršitev, svobodaTa edinstvena orodja, ki so del mehanizma za hitro odzivanje, bodo preprečila 

nadaljnje kršitve ter povečala svobodo tiska in medijev pa bo izboljšana.medijev, pri tem pa ogroženim 
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novinarjem zagotovila nasvete, pravno pomoč in/ali zatočišče. 

Črtati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt bo deloval tudi kot sistem zgodnjega opozarjanja za Evropski parlament. 

Obrazložitev: 

Porast lažnih novic je bil jasen signal tradicionalnim medijem po vsem svetu, ki priča o tem, da je 

novinarstvo v naših demokracijah v krizi, kot je doslej še ni bilo. Samoregulacija medijev in medijske 

ustanove imajo pomembno vlogo pri spodbujanju spoštovanja etičnih standardov v medijih ter zagotavljanju 

odgovornosti medijev in povrnitvi zaupanja v to panogo. S podaljšanjem projekta za še eno leto bo mogoče 

nadaljevati dosedanje spodbudno delo. 

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

Osnutek dopolnitve 163 
=== CULT/5914 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 01 — Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje 

nadnacionalnega kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Rezerva         

Skupaj  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke 

povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

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

Osnutek dopolnitve 746 
=== S&D//7229 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 01 — Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje 

nadnacionalnega kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Rezerva         

Skupaj  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Obrazložitev: 

Da bi lahko bili financirani vsi projekti visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke 

povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 974 
=== GUE//8073 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 01 — Podprogram MEDIA – Nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje 

nadnacionalnega kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Rezerva         

Skupaj  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Obrazložitev: 

Program Ustvarjalna Evropa je najpomembnejši in najuspešnejši finančni instrument na področju kulture. 

Gre za pomembno orodje, za katero so bila pri prejšnjih proračunskih postopkih že zmanjšana sredstva. S 

predlaganim zmanjšanjem proračuna bo splošno izvajanje programa spet ovirano. Namen predlaganega 

povečanja proračuna za 10 % je ustvarjalnemu sektorju omogočiti, da izkoristi dinamiko evropskega leta 

kulturne dediščine 2018. 

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

Osnutek dopolnitve 987 
=== GUE//8099 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 05 — Multimedijske dejavnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Rezerva         

Skupaj  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Obrazložitev: 

Zaradi finančne krize v Evropi se v kulturnem in ustvarjalnem sektorju že več let močno zmanjšujejo 

sredstva za financiranje, zaradi česar prihaja do krčenja kulturne produkcije, kar ogroža ustvarjalno svobodo 

in uživanje v kulturi ter preživetje sektorja in zaposlenih v njem. Da bi ta trend ustavili ter spodbudili večje 

kroženje in večjo mobilnost kulturnih izvajalcev, bi morale biti odobritve enake odobritvam, predvidenim v 

proračunu za leto 2018. 

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

Osnutek dopolnitve 195 
=== CULT/5980 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 05 — Multimedijske dejavnosti 
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Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 

Rezerva         

Skupaj  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 

Obrazložitev: 

S to dopolnitvijo se poziva k 5-odstotnemu povečanju proračuna, dodeljenega za multimedijske dejavnosti. 

To 5-odstotno povečanje se bo dodelilo izključno omrežju Euranet Plus. Namen je to dejavnost okrepiti in 

zagotoviti več sredstev za financirane projekte. 

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

Osnutek dopolnitve 929 
=== EPP//7110 === 

vlagatelj: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 09 05 05 — Multimedijske dejavnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Rezerva         

Skupaj  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Obrazložitev: 

Iz proračunske vrstice za multimedijske dejavnosti se izčrpno financira Euranet+, vodilna radijska mreža za 

novice o EU. Vsebino, ki jo pripravlja, uporabljajo radijske postaje iz vse Evrope, tako da doseže poslušalce 

povsod v Uniji. Podpora za Euranet+ prinaša resnično evropsko dodano vrednost, saj so državljani EU 

obveščeni in poučeni o zadevah na ravni EU. 

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

Osnutek dopolnitve 164 
=== CULT/5918 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 05 77 06 — Pripravljalni ukrep – Medijska pismenost za vse 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 06 
3.0.PPPA 

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

Rezerva         

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

Obrazložitev: 

Tretje leto pripravljalnega ukrepa. Potrebna je dodatna proračunska podpora, da bi se učinek pripravljalnega 

ukrepa čim bolj povečal in tako dosegli večje družbene in demokratične koristi. 

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

Osnutek dopolnitve 165 
=== CULT/5919 === 
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vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 05 77 08 — Pripravljalni ukrep – Kinematografi kot centri inovacij za lokalne skupnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Obrazložitev: 

Lokalni kinematografi povezujejo skupnosti, izboljšujejo lokalno kulturno življenje in imajo pomembno 

vlogo na področju socialnega vključevanja. Prinašajo učne priložnosti in prispevajo k lokalnemu 

gospodarstvu, saj so eden od dejavnikov razvoja mest. Kljub kulturnemu, družbenemu in gospodarskemu 

vplivu kinematografov so bile naložbe vanje v številnih predelih spregledane, zlasti v majhnih krajih in na 

podeželju. Ta pripravljalni ukrep bo kinematografom omogočil, da inovirajo, imajo vodilno vlogo in 

občinstvu ponudijo bogatejšo izkušnjo. 

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

Osnutek dopolnitve 445 
=== LIBE/5809 === 

vlagatelj: Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 09 05 77 10 — Pilotni projekt – Podpora preiskovalnemu novinarstvu in medijski svobodi v EU 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 10 
3.0.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Obrazložitev: 

Dopolnitev, ki jo predlaga Cristian Terheş v imenu S&D 

Preiskovalni novinarji so izjemno ranljivi strokovnjaki s pičlimi sredstvi. V EU sta bila v zadnjih šestih 

mesecih umorjena dva preiskovalna novinarja. Njihovo delo je izjemno pomembno, saj razkrivajo primere 

čezmejnega pranja denarja in množične korupcije. LuxLeaks, panamski dokumenti, rajski dokumenti ter 

azerbajdžanske ali ruske pralnice, če naštejemo le nekaj primerov temeljitega preiskovalnega dela. Če 

želimo, da so dejavnosti preiskovalnih novinarjev trajnostne, jim je treba zagotoviti zaščito, neposredno 

podporo in finančno pomoč. 

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

Osnutek dopolnitve 166 
=== CULT/5920 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

Dodati: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 11 
3.0.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: 

Pilotni projekt — Evropski javni prostor: nova spletna medijska platforma za mlade Evropejce 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Namen projekta je zapolniti vrzel v obveščanju mladih evropskih generacij o Evropi, ki je nastala, ker ne 

obstaja resnično nadnacionalni javni medijski prostor, ker klasični mediji mladih Evropejcev danes ne 

pritegnejo tako kot internet, pa tudi ker nacionalni mediji o vseevropskih temah ne poročajo na pozitiven 

ali povezovalen način. Zato je cilj projekta bolje predstaviti občutek pripadnosti, ki je v središču evropske 

identitete in se odraža v skupni kulturi, podobnem načinu življenja in skupnih vrednotah. 

Glavni vir informacij in zabave mladih evropskih generacij je splet, pri čemer uporabljajo nove vire, kot 

so družbeni mediji in platforme za izmenjavo vsebin. Zato je treba Evropo spomniti, od kod mladi 

Evropejci dobijo svoje informacije: prek spleta. Da bi dialog o Evropi začeli z ustreznimi temami in 

vprašanji, da bi mlajše evropske državljane (ponovno) navdušili za evropske ideje in vrednote in da bi prek 

sedanjih in prihodnjih platform za informiranje in dialog opolnomočili resnično evropske državljane, bo 

pri pilotnem projektu uporabljen povsem nov pristop k zagotavljanju novic in informacij mladim. 

Pilotni projekt bo temeljil na novih konceptih uredniškega razmišljanja, novi strategiji za več platform ter 

na zelo inovativni in prilagodljivi tehnični infrastrukturi, ki bo omogočala hitro prilagajanje, prevajanje 

in pretvorbo vsebin v več jezikov in formatov po vsej Evropi. Zato bo oblikovan izrazito inovativen 

digitalni produkt, ki bo namenoma izstopal iz tradicionalnih medijev. 

Projekt je namenjen Evropejcem, starim med 18 in 34 let. Gre za življenjsko obdobje, ko mnogi mladi 

razvijajo svoja politična stališča in postavljajo temelje za svoje poklicno in zasebno življenje. Poudarek je 

na zagotavljanju vsebine, ki obvešča, spodbuja k razmišljanju, zabava in vzbuja čustva. Celotna vsebina 

bo združena v posebni spletni storitvi. Poleg tega bo dana na voljo prek vseh različnih kanalov družbenih 

medijev, pa tudi prek drugih spletnih kanalov, prek katerih je mogoče doseči ciljno skupino. 

Vsebina se bo nanašala na teme, ki mlade Evropejcev v EU trenutno zanimajo, predstavljena pa bo v 

kontekstu, da bo postala zanimiva in privlačna za ciljno skupino. Evropska perspektiva se ustvari s 

primerjavo in soočenjem regionalnih izkušenj in stališč v zvezi z vprašanji, ki so pomembna na evropski 

ravni. Mladim Evropejcem je skupno zanimanje za vprašanja, kot so delo, izobraževanje, enakost, 

ljubezen, kultura in glasba. A obstajajo velike razlike med državami ter med mestnimi in podeželskimi 

območji. Cilj je obravnavati teme, ki so relevantne na evropski ravni, in hkrati vzpostaviti forum za 

lokalne perspektive, s pomočjo katerega bi se mladi uporabniki lahko resnično poistovetili z vsebino. 

Sporna stališča bodo spodbudila razpravo. Pri političnih vprašanjih so učinki institucionalnih odločitev 

bolj razumljivi, če se uporabi osebni pristop. Zato bodo besedo poleg političnih akterjev dobili znani 

influencerji in lokalne osebnosti z družbenih omrežij, da bi premostili vrzel med evropskimi zadevami in 

realnostjo vsakdanjega življenja uporabnikov. 

S tem ambicioznim vseevropskim in večjezičnim projektom bo med mladimi Evropejci v spletu in drugje 

sprožena odprta, resnična, poglobljena in konstruktivna razprava o nedavnem in prihodnjem življenju v 

Evropi. Pri tem bodo uporabljali inovativne formate na digitalnih platformah, končni cilj pa je poskrbeti 

za večjo ozaveščenost o evropskih vizijah in razmerah ter večjo sodelovanje Evropejcev pri evropskih 

vrednotah in zamislih ter posledično prispevati k aktivnejši civilni družbi. 
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Projekt se bo izvajal na podlagi močnega partnerstva neodvisnih in inovativnih medijev po vsej Evropi, 

vključno z sektorjem zagonskih podjetij in ustvarjalnim sektorjem. V okviru projekta se bo poleg tega 

veliko vlagalo v raziskave in inovacije, med drugim v strojno prevajanje v medijskem sektorju. 

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: 

Projekt podpira cilje nove strategije EU za mlade in nove agende EU za kulturo: približati EU mladim, 

obravnavati vprašanja, ki jih zadevajo, jih spodbujati, da postanejo aktivni državljani, jih povezati prek meja, 

spodbujati socialno kohezijo s pomočjo kulture in ustvarjalnosti, spodbujati inovacije, delovna mesta in rast 

v lokalnih in regionalnih informacijskih in ustvarjalnih sektorjih. Projekt je poleg tega v skladu s sporočilom 

o krepitvi evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture. 

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

Osnutek dopolnitve 137 
=== IMCO/6372 === 

vlagatelj: Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Rezerva         

Skupaj      1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Podpora za povečanje sodelovanja med industrijo, nevladnimi organizacijami in organi 

držav članic za hitro odstranitev posnetkov spolnih zlorab otrok iz spleta 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

S pilotnim projektom se predlaga, da bi bila nepovratna sredstva Evropske komisije dodeljena eni ali več 

nevladnim organizacijam za pobude, s katerimi bi iz spleta hitro odstranili posnetke spolnih zlorab otrok. 

Pomembno je pomagati organizacijam, ki si s proaktivnimi ukrepi že prizadevajo za vzpostavitev platform 

in ustanovitev krovnih organizacij, ki bi sodelovale v vseh državah članicah. Če bodo deležniki prejeli več 

sredstev, bodo lahko učinkoviteje sodelovali pri preprečevanju širjenja tovrstnih vsebin. Namen pilotnega 

projekta je podpreti sodelovanje med akterji pri zagotavljanju usposabljanja osebja, razvoju digitalnih 

orodij in izmenjavi informacij za odkrivanje in odstranjevanje morebitno škodljivih posnetkov. Glede na 

to, da mora biti komunikacija na tem področju varna in hitra, je treba podpreti tudi takšne rešitve. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Posnetki spolnih zlorab otrok so vse večji in čezmejni pojav. Tovrstna vsebina je zelo škodljiva; spolna 

zloraba otrok je hudo kaznivo dejanje, ki ima dolgotrajne posledice za razvoj otrok. Pomembno je, da se 

nemudoma ukrepa in posnetki spolnih zlorab otrok odstranijo. Tudi če so tovrstni posnetki na spletu eno 

minuto, je to preveč. Da pa bi jih lahko odstranili, so potrebne človeške in tehnološke zmogljivosti. Organi 

kazenskega pregona sami nimajo dovolj sredstev in sodelovanje med akterji je pomanjkljivo. Namen 

pilotnega projekta je to sodelovanje olajšati prek usposabljanja, tehnološkega razvoja in izmenjave 

informacij. 

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

Osnutek dopolnitve 287 
=== REGI/6253 === 

vlagatelj: Odbor za regionalni razvoj 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 11 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pripravljali ukrep — Razvoj politike za kulturo in dobrobit v EU od spodaj navzgor 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

EU je leta 2018 sprejela Novo evropsko agendo za kulturo in še razširila področje uporabe „Evropske 

agende za kulturo v globaliziranem svetu“ (2007). Nova agenda potrjuje, da kulturni in ustvarjalni 

sektorji krepijo evropsko identiteto, so zmožni izboljšati življenja, preoblikovati skupnosti, ustvarjati 

delovna mesta in rast ter ustvariti učinke prelivanja na druge sektorje. Natančneje, eden treh strateških 

ciljev nove agende je izkoristiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in dobrobit, in 

sicer s spodbujanjem udejstvovanja v kulturi, mobilnostjo umetnikov ter varstvom dediščine. 

Dokument poziva k raziskavam v zvezi s kulturnimi povezavami, da bi ocenili učinek na različnih 

področjih, vključno z zdravjem in dobrobitjo. 

Dostop do kulture in udejstvovanje v kulturnem življenju spodbujata krepitev moči posameznikov, 

demokratično zavedanje in socialno kohezijo prek izmenjav z drugimi ljudmi in državljanskega 

udejstvovanja. Spreminjajoče se obnašanje uporabnikov zaradi digitalizacije, starajoče se ter kulturno 

raznolike družbe pozivajo k boljšemu razumevanju različnih občinstev. Potrebna je odločnejša 

usmerjenost k interesom in potrebam specifičnih skupin, kot so mladi, starejši, invalidi, nekdanji migranti 

in osebe, ki živijo v revščini ali materialnem pomanjkanju. Digitalne tehnologije so prednost za razvoj 

občinstev in inovativne metode udejstvovanja. Medsektorsko sodelovanje z drugimi področji, kot so 

izobraževanje, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, znanost in tehnologija ter regionalni in urbani 

razvoj, ima znaten učinek na kohezijo in dobrobit. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti vlogi kulture 

na lokalni ravni, kakovosti arhitekture in življenjskega okolja ter socialnim inovacijam pod vodstvom 

kulture, ki prispevajo k razvoju mest in regij po vsej EU. 

Želeni rezultati: izmenjava izkušenj in uspešnih primerov bo pripomogla k opredelitvi najboljših praks. 

Sinergije bi bilo mogoče doseči s strukturnimi skladi, agendo EU za mesta in njenim novim partnerstvom 

za kulturo in kulturno dediščino, pa tudi z agendo OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in projektom 

OECD o regionalni produktivnosti in dobrobiti pod vodstvom kulture. 
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Predlagani pilotni projekt želi podpirati 

1. raziskave v zvezi s kulturo in dobrobitjo; 

2. nadsektorsko in nadevropsko sodelovanje z namenom ustvariti znanje, pilotne projekte in smernice 

politike o tem, kako povečati dobrobit prek kulture – možganski trust za evropsko kulturo in dobrobit; 

3. eksperimentalno delo na terenu v pilotnih mestih po Evropi v zvezi z metodami in ukrepi za povečanje 

dobrobiti posameznikov in skupnosti (kakovost grajenih okolij, kakovost prostorov za družbeno 

interakcijo, kakovost storitev za posebne skupine, kot so šolarji, otroci, starejši, skupine s posebnimi 

potrebami itd.); 

4. razvoj ukrepov in smernic politike za mesta, institucije, kulturne akterje o učinkoviti rabi kulture za 

dobrobit; 

5. izmenjava znanja, povečanje ozaveščenosti in zmožnosti ključnih akterjev za uporabo kulture za 

dobrobit – lokalne delavnice v različnih mestih v Evropi in forum velikega obsega o kulturi in dobrobiti. 

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: 

Dostop do kulture in udejstvovanje v kulturnem življenju spodbujata krepitev moči posameznikov, 

demokratično zavedanje in socialno kohezijo prek izmenjav z drugimi ljudmi in državljanskega 

udejstvovanja. Spreminjajoče se obnašanje uporabnikov zaradi digitalizacije, starajoče se ter kulturno 

raznolike družbe pozivajo k boljšemu razumevanju različnih občinstev. Potrebna je odločnejša usmerjenost k 

interesom in potrebam specifičnih skupin, kot so mladi, starejši, invalidi, nekdanji migranti in osebe, ki 

živijo v revščini ali materialnem pomanjkanju. 

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

Osnutek dopolnitve 167 
=== CULT/5921 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 12 
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Rezerva         
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Postavka: 

Pilotni projekt — Priprava strateškega raziskovalnega, inovacijskega in izvedbenega programa ter 

časovnega načrta za popolno digitalno jezikovno enakopravnost v Evropi do leta 2030 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

EU ima 24 uradnih jezikov, ki se govorijo v državah članicah. Poleg tega obstajajo tudi neuradni 

regionalni jeziki ter jeziki manjšin, jeziki priseljencev in pomembnih trgovinskih partnerjev. V več 

študijah je bilo ugotovljeno, da pri digitalnih jezikovnih tehnologijah obstaja očitno neravnovesje. Le zelo 
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malo jezikov, med drugim angleščina, francoščina in španščina, je tehnološko dobro podprtih, medtem ko 

več kot 20 jezikom grozi digitalno izumrtje. Nedavna študija o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi, ki 

jo je naročil svet STOA Evropskega parlamenta, vsebuje enajst splošnih priporočil, kako obravnavati to 

vse večjo grožnjo. Sledila ji je resolucija Evropskega parlamenta P8_TA-PROV(2018)0332, prav tako 

naslovljena Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (skupno poročilo odborov CULT in ITRE), ki jo je 

Evropski parlament sprejel s 592 glasovi za. Resolucija vsebuje 45 splošnih priporočil, od katerih jih je 

več skladnih s študijo STOA. 

Večjezičnosti, ki temelji na tehnologiji, manjka ključen element, ki je bistvenega pomena za uresničitev 

njene naloge – strateški raziskovalni in izvedbeni program. Cilj tega pilotnega projekta je pripraviti 

program in časovni načrt za popolno digitalno enakopravnost jezikov v Evropi do leta 2030. V tesnem 

sodelovanju z evropskimi institucijami bodo v okviru projekta združeni vsi deležniki (med drugim s 

področja industrije, raziskav, inovacij in nacionalnih inovacij, nacionalne in mednarodne javne uprave, 

združenja), začeti strukturirani dialog in javni posveti ter organizirani srečanja in konference za 

izmenjavo idej po vsej Evropi. Poleg tega bodo združene vse pobude, ki se trenutno izvajajo ločeno in 

razdrobljeno, da bi oblikovali trajnostno in prepleteno strategijo za tehnologije za obdelavo človekovega 

jezika v Evropi v vseh ustreznih sektorjih in na vseh področjih življenja: trgovine, izobraževanja, zdravja, 

turizma, kulture, upravljanja ipd. Med drugim bo preučeno tudi, kako tehnologije umetne inteligence 

vplivajo na jezikovno okolje v Evropi, vključno z vse večjim begom možganov mladih talentov na druge 

celine. 

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: 

Večjezičnosti, ki temelji na tehnologiji, manjka ključen element, ki je bistvenega pomena za uresničitev 

njene naloge – strateški raziskovalni in izvedbeni načrt. Cilj tega pilotnega projekta je pripraviti program in 

časovni načrt za popolno digitalno enakopravnost jezikov v Evropi do leta 2030. Projekt bo združil vse 

pobude, ki se trenutno izvajajo ločeno in razdrobljeno, da bi oblikovali trajnostno in prepleteno strategijo za 

tehnologije za obdelavo človekovega jezika v Evropi v vseh ustreznih sektorjih in na vseh področjih 

življenja. 

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

Osnutek dopolnitve 829 
=== S&D//7319 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 14 
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Skupaj      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Evropski javni prostor: nova spletna medijska platforma za mlade Evropejce 

Opombe: 
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Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

Namen projekta je zapolniti vrzel v obveščanju mladih evropskih generacij o Evropi, ki je nastala, ker ne 

obstaja resnično nadnacionalni javni medijski prostor, ker klasični mediji mladih Evropejcev danes ne 

pritegnejo tako kot internet, pa tudi ker nacionalni mediji o vseevropskih temah ne poročajo na pozitiven 

ali povezovalen način. Zato je cilj projekta bolje predstaviti občutek pripadnosti, ki je v središču evropske 

identitete in se odraža v skupni kulturi, podobnem načinu življenja in skupnih vrednotah. 

Glavni vir informacij in zabave mladih evropskih generacij je splet, pri čemer uporabljajo nove vire, kot 

so družbeni mediji in platforme za izmenjavo vsebin. Zato je treba Evropo spomniti, od kod mladi 

Evropejci dobijo svoje informacije: prek spleta. Da bi dialog o Evropi začeli z ustreznimi temami in 

vprašanji, da bi mlajše evropske državljane (ponovno) navdušili za evropske ideje in vrednote in da bi prek 

sedanjih in prihodnjih platform za informiranje in dialog opolnomočili resnično evropske državljane, bo 

pri pilotnem projektu uporabljen povsem nov pristop k zagotavljanju novic in informacij mladim. 

Pilotni projekt bo temeljil na novih konceptih uredniškega razmišljanja, novi strategiji za več platform ter 

na zelo inovativni in prilagodljivi tehnični infrastrukturi, ki bo omogočala hitro prilagajanje, prevajanje 

in pretvorbo vsebin v več jezikov in formatov po vsej Evropi. Zato bo oblikovan izrazito inovativen 

digitalni produkt, ki bo namenoma izstopal iz tradicionalnih medijev. 

Projekt je namenjen Evropejcem, starim med 18 in 34 let. Gre za življenjsko obdobje, ko mnogi mladi 

razvijajo svoja politična stališča in postavljajo temelje za svoje poklicno in zasebno življenje. Poudarek je 

na zagotavljanju vsebine, ki obvešča, spodbuja k razmišljanju, zabava in vzbuja čustva. Celotna vsebina 

bo združena v posebni spletni storitvi. Poleg tega bo dana na voljo prek vseh različnih kanalov družbenih 

medijev, pa tudi prek drugih spletnih kanalov, prek katerih je mogoče doseči ciljno skupino. 

Vsebina se bo nanašala na teme, ki mlade Evropejcev v EU trenutno zanimajo, predstavljena pa bo v 

kontekstu, da bo postala zanimiva in privlačna za ciljno skupino. Evropska perspektiva se ustvari s 

primerjavo in soočenjem regionalnih izkušenj in stališč v zvezi z vprašanji, ki so pomembna na evropski 

ravni. Mladim Evropejcem je skupno zanimanje za vprašanja, kot so delo, izobraževanje, enakost, 

ljubezen, kultura in glasba. A obstajajo velike razlike med državami ter med mestnimi in podeželskimi 

območji. Cilj je obravnavati teme, ki so relevantne na evropski ravni, in hkrati vzpostaviti forum za 

lokalne perspektive, s pomočjo katerega bi se mladi uporabniki lahko resnično poistovetili z vsebino. 

Sporna stališča bodo spodbudila razpravo. Pri političnih vprašanjih so učinki institucionalnih odločitev 

bolj razumljivi, če se uporabi osebni pristop. Zato bodo besedo poleg političnih akterjev dobili znani 

vplivneži in lokalne osebnosti z družbenih omrežij, da bi premostili vrzel med evropskimi zadevami in 

realnostjo vsakdanjega življenja uporabnikov. 

S tem ambicioznim vseevropskim in večjezičnim projektom bo med mladimi Evropejci v spletu in drugje 

sprožena odprta, resnična, poglobljena in konstruktivna razprava o nedavnem in prihodnjem življenju v 

Evropi. Pri tem bodo uporabljali inovativne formate na digitalnih platformah, končni cilj pa je poskrbeti 

za večjo ozaveščenost o evropskih vizijah in razmerah ter večjo sodelovanje Evropejcev pri evropskih 

vrednotah in zamislih ter posledično prispevati k aktivnejši civilni družbi. 

Projekt se bo izvajal na podlagi močnega partnerstva neodvisnih in inovativnih medijev po vsej Evropi, 

vključno z sektorjem zagonskih podjetij in ustvarjalnim sektorjem. V okviru projekta se bo poleg tega 

veliko vlagalo v raziskave in inovacije, med drugim v strojno prevajanje v medijskem sektorju. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

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

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

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

Projekt podpira cilje nove strategije EU za mlade in nove agende EU za kulturo: približati EU mladim, 

obravnavati vprašanja, ki jih zadevajo, jih spodbujati, da postanejo aktivni državljani, jih povezati prek meja, 

spodbujati socialno kohezijo s pomočjo kulture in ustvarjalnosti, spodbujati inovacije, delovna mesta in rast 

v lokalnih in regionalnih informacijskih in ustvarjalnih sektorjih. Projekt je poleg tega v skladu s sporočilom 

o krepitvi evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture. 

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

Osnutek dopolnitve 168 
=== CULT/5924 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 15 
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Rezerva         

Skupaj      1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Postavka: 

Pilotni projekt — Podpora tradicionalnim neodvisnim medijem pri prehodu na digitalne platforme 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Zaradi hitrega razvoja novih informacijskih tehnologij se tradicionalni neodvisni mediji soočajo z 

velikimi izzivi. Prehod na digitalne medije je vplival tako na vsebino tradicionalnih medijev kot na število 

njihovih uporabnikov, ki se zmanjšuje. Tudi pri oglaševanju se uporablja predvsem internet, kar najbolj 

koristi podjetjem IKT s sedežem v ZDA, kot sta Google in Facebook. 

Vse to je vplivalo na raznolikost medijev ter na raznolikost in kakovost vsebin. To, da sta se povečali moč 

tehnoloških podjetij s sedežem v ZDA in njihova vloga kot distributerjev medijev, negativno vpliva na 

spodbujanje jezikovne raznolikosti na digitalnem področju. Mladi digitalne medije uporabljajo kot edini 

ali glavni vir novic. Preživetje resnično neodvisnih lokalnih medijev, zlasti tiskanih, je še posebej 

ogroženo, ker nimajo prihodkov iz oglaševanja. 

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: 

Da bi se tradicionalni mediji lahko prilagodili novim izzivom in priložnostim, ki jih prinaša digitalna doba, 

potrebujejo podporo pri: 

– rešitvah IKT za vzpostavitev digitalne platforme kot razširitve njihovega obstoječega formata, 

– ustvarjanju kakovostnih digitalnih medijskih vsebin, zlasti vsebin, namenjenih mladim, vključno s 

koprodukcijami različnih medijskih organizacij in držav članic, 

– razvoju občinstva in orodij za vključitev občinstva v ustvarjanje vsebin. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Osnutek dopolnitve 840 
=== S&D//7330 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 16 
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Rezerva         

Skupaj      500 000 500 000 500 000 500 000 

Postavka: 

Pripravljali ukrep — Razvoj politike za kulturo in dobrobit v EU od spodaj navzgor 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Doda se naslednje besedilo: 

EU je leta 2018 sprejela Novo evropsko agendo za kulturo in še razširila področje uporabe „Evropske 

agende za kulturo v globaliziranem svetu“ (2007). Nova agenda potrjuje, da kulturni in ustvarjalni 

sektorji krepijo evropsko identiteto, so zmožni izboljšati življenja, preoblikovati skupnosti, ustvarjati 

delovna mesta in rast ter ustvariti učinke prelivanja na druge sektorje. Natančneje, eden treh strateških 

ciljev nove agende je izkoristiti moč kulture in kulturne raznolikosti za socialno kohezijo in dobrobit, in 

sicer s spodbujanjem udejstvovanja v kulturi, mobilnostjo umetnikov ter varstvom dediščine. 

Dokument poziva k raziskavam v zvezi s kulturnimi povezavami, da bi ocenili učinek na različnih 

področjih, vključno z zdravjem in dobrobitjo. 

Dostop do kulture in udejstvovanje v kulturnem življenju spodbujata krepitev moči posameznikov, 

demokratično zavedanje in socialno kohezijo prek izmenjav z drugimi ljudmi in državljanskega 

udejstvovanja. Spreminjajoče se obnašanje uporabnikov zaradi digitalizacije, starajoče se ter kulturno 

raznolike družbe pozivajo k boljšemu razumevanju različnih občinstev. Potrebna je odločnejša 

usmerjenost k interesom in potrebam specifičnih skupin, kot so mladi, starejši, invalidi, nekdanji migranti 

in osebe, ki živijo v revščini ali materialnem pomanjkanju. Digitalne tehnologije so prednost za razvoj 

občinstev in inovativne metode udejstvovanja. Medsektorsko sodelovanje z drugimi področji, kot so 

izobraževanje, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, znanost in tehnologija ter regionalni in urbani 

razvoj, ima znaten učinek na kohezijo in dobrobit. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti vlogi kulture 

na lokalni ravni, kakovosti arhitekture in življenjskega okolja ter socialnim inovacijam pod vodstvom 

kulture, ki prispevajo k razvoju mest in regij po vsej EU. 

Želeni rezultati: izmenjava izkušenj in uspešnih primerov bo pripomogla k opredelitvi najboljših praks. 

Sinergije bi bilo mogoče doseči s strukturnimi skladi, agendo EU za mesta in njenim novim partnerstvom 

za kulturo in kulturno dediščino, pa tudi z agendo OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in projektom 

OECD o regionalni produktivnosti in dobrobiti pod vodstvom kulture. 

Predlagani pilotni projekt želi podpirati 

1. raziskave v zvezi s kulturo in dobrobitjo; 

2. nadsektorsko in nadevropsko sodelovanje z namenom ustvariti znanje, pilotne projekte in smernice 

politike o tem, kako povečati dobrobit prek kulture – možganski trust za evropsko kulturo in dobrobit; 

3. eksperimentalno delo na terenu v pilotnih mestih po Evropi v zvezi z metodami in ukrepi za povečanje 

dobrobiti posameznikov in skupnosti (kakovost grajenih okolij, kakovost prostorov za družbeno 
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interakcijo, kakovost storitev za posebne skupine, kot so šolarji, otroci, starejši, skupine s posebnimi 

potrebami itd.); 

4. razvoj ukrepov in smernic politike za mesta, institucije, kulturne akterje o učinkoviti rabi kulture za 

dobrobit; 

5. izmenjava znanja, povečanje ozaveščenosti in zmožnosti ključnih akterjev za uporabo kulture za 

dobrobit – lokalne delavnice v različnih mestih v Evropi in forum velikega obsega o kulturi in dobrobiti. 

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: 

Dostop do kulture in udejstvovanje v kulturnem življenju spodbujata krepitev moči posameznikov, 

demokratično zavedanje in socialno kohezijo prek izmenjav z drugimi ljudmi in državljanskega 

udejstvovanja. Spreminjajoče se obnašanje uporabnikov zaradi digitalizacije, starajoče se ter kulturno 

raznolike družbe pozivajo k boljšemu razumevanju različnih občinstev. Potrebna je odločnejša usmerjenost k 

interesom in potrebam specifičnih skupin, kot so mladi, starejši, invalidi, nekdanji migranti in osebe, ki 

živijo v revščini ali materialnem pomanjkanju. 

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

Osnutek dopolnitve 845 
=== S&D//7335 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 18 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 18 
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 — Priprava strateškega raziskovalnega, inovacijskega in izvedbenega programa ter 

časovnega načrta za popolno digitalno jezikovno enakopravnost v Evropi do leta 2030 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Opombe: 

Doda se naslednje besedilo: 

EU ima 24 uradnih jezikov, ki se govorijo v državah članicah. Poleg tega obstajajo tudi neuradni 

regionalni jeziki ter jeziki manjšin, jeziki priseljencev in pomembnih trgovinskih partnerjev. V več 

študijah je bilo ugotovljeno, da pri digitalnih jezikovnih tehnologijah obstaja očitno neravnovesje. Le zelo 

malo jezikov, med drugim angleščina, francoščina in španščina, je tehnološko dobro podprtih, medtem ko 

več kot 20 jezikom grozi digitalno izumrtje. Nedavna študija o enakopravnosti jezikov v digitalni dobi, ki 

jo je naročil svet STOA Evropskega parlamenta, vsebuje enajst splošnih priporočil, kako obravnavati to 

vse večjo grožnjo. Sledila ji je resolucija Evropskega parlamenta P8_TA-PROV(2018)0332, prav tako 

naslovljena Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (skupno poročilo odborov CULT in ITRE), ki jo je 
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Evropski parlament sprejel s 592 glasovi za. Resolucija vsebuje 45 splošnih priporočil, od katerih jih je 

več skladnih s študijo STOA. 

Večjezičnosti, ki temelji na tehnologiji, manjka ključen element, ki je bistvenega pomena za uresničitev 

njene naloge – strateški raziskovalni in izvedbeni program. Cilj tega pilotnega projekta je pripraviti 

program in časovni načrt za popolno digitalno enakopravnost jezikov v Evropi do leta 2030. V tesnem 

sodelovanju z evropskimi institucijami bodo v okviru projekta združeni vsi deležniki (med drugim s 

področja industrije, raziskav, inovacij in nacionalnih inovacij, nacionalne in mednarodne javne uprave, 

združenja), začeti strukturirani dialog in javni posveti ter organizirani srečanja in konference za 

izmenjavo idej po vsej Evropi. Poleg tega bodo združene vse pobude, ki se trenutno izvajajo ločeno in 

razdrobljeno, da bi oblikovali trajnostno in prepleteno strategijo za tehnologije za obdelavo človekovega 

jezika v Evropi v vseh ustreznih sektorjih in na vseh področjih življenja: trgovine, izobraževanja, zdravja, 

turizma, kulture, upravljanja ipd. Med drugim bo preučeno tudi, kako tehnologije umetne inteligence 

vplivajo na jezikovno okolje v Evropi, vključno z vse večjim begom možganov mladih talentov na druge 

celine. 

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: 

Večjezičnosti, ki temelji na tehnologiji, manjka ključen element, ki je bistvenega pomena za uresničitev 

njene naloge – strateški raziskovalni in izvedbeni program. Cilj tega pilotnega projekta je pripraviti program 

in časovni načrt za popolno digitalno enakopravnost jezikov v Evropi do leta 2030. Projekt bo združil vse 

pobude, ki se trenutno izvajajo ločeno in razdrobljeno, da bi oblikovali trajnostno in prepleteno strategijo za 

tehnologije za obdelavo človekovega jezika v Evropi v vseh ustreznih sektorjih in na vseh področjih 

življenja. 

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

Osnutek dopolnitve 825 
=== S&D//7315 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 09 05 77 20 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

09 05 77 20 
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 – Podpora preiskovalnemu novinarstvu in medijski svobodi v EU 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt ima dva različna cilja: 

- finančna podpora preiskovalnemu novinarstvu, 

- neposredna podpora preiskovalnemu novinarstvu in zaščita izpostavljenih novinarjev. 
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1) S prvim ciljem tega pilotnega projekta se želi ustanoviti trajen in namenski sklad za podporo 

neodvisnim preiskovalnim novinarjem. Z zagotovljenimi finančnimi sredstvi bi pomagali novinarjem pri 

morebitnih sodnih postopkih, čezmejnem sodelovanju in doseganju finančne neodvisnosti. 

Za kakovostno novinarstvo so potrebni ustrezni pripomočki in viri. Le tako bo mogoče še naprej razkrivati 

nepravilnosti v vsej Uniji in onkraj njenih meja. Zaradi tega je finančni instrument EU, s katerim bi 

podpirali tovrstne projekte, izjemno pomemben, njegovi neposredni upravičenci pa so evropski državljani. 

Ustanovili bi namenski finančni instrument EU, ki bi koristil pravnim osebam (poklicnim organizacijam 

in združenjem, konzorcijem, urednikom, založnikom), obenem pa bi lahko za nepovratna sredstva 

zaprosili tudi posamezniki, kot so svobodni novinarji (če bi izpolnjevali ustrezne pogoje, ki bodo preučeni 

v okviru projekta). Program financiranja bi upravljala neodvisna posredniška organizacija (brez povezav 

s posameznimi državami). Vloge za financiranje bi ocenila skupna ekipa, ki bi jo sestavljali člani 

Komisije, preiskovalni novinarji in drugi primerni strokovnjaki. 

Spodaj je navedenih nekaj primerov projektov, ki bi jih bilo mogoče podpreti. 

(a) beleženje in preučevanje uporabe evropskih sredstev; 

(b) beleženje subjektov organiziranega kriminala v eni/več državah EU (upravičeni odhodki bi lahko 

zajemali odhodke za usposabljanje in orodja, kot je programska oprema, potrebna za zbiranje podatkov v 

javnem interesu, sodelovanje strokovnjakov oziroma vse druge odhodke, ki prispevajo k razvoju 

raziskovalnih zmogljivosti), 

kritje odhodkov za pripravo dragih dokumentov, potrebnih za podporo preiskavam (v Romuniji izdaja 

vseh dokumentov iz zemljiške knjige stane tudi do 800 EUR (20 EUR na list), v Združenem kraljestvu 

lahko posamezni list stane do 9 GBP, na Malti pa se zanj plača 5 EUR); 

(d) naročnina na programsko opremo za povezovanje podatkov in podatkovnih zbirk (cena tudi do 10.000 

EUR), 

preiskovalni projekti, povezani s televizijo (v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope je svoboda 

televizijskih medijev nenehno ogrožena, saj je večina postaj v lasti in/ali pod nadzorom medijskih 

oligarhov; nekatere organizacije, kot je Središče za medijsko preglednost, so objavile uporabne študije na 

tem področju); 

(f) sodni stroški za pretekle ali potekajoče preiskave, če so neposredno povezani s preiskavo/delom (v tem 

posebnem primeru bi bilo mogoče iz sklada črpati zgolj sredstva za plačilo varščine in/ali sodnih stroškov, 

ne pa tudi stroškov za plačilo odškodnine, ki jo zahteva sodba). 

2) Drugi cilj tega pilotnega projekta je vzpostaviti vseevropski mehanizem za hitro odzivanje, s katerim bi 

zagotovili neposredno podporo preiskovalnim novinarjem ter okrepili svobodo tiska in medijev v državah 

članicah EU in državah kandidatkah. S tem mehanizmom bi se opozarjalo na kršitve svobode tiska in 

zaščitilo izpostavljene novinarje. Vključeval bi vse deležnike, potrebne za zoperstavljanje grožnjam 

svobodi tiska in medijev. Dovolj bo prožen, da se bo lahko prilagajal hitrim spremembam. Dejavnosti bi 

zajemale zastopništvo, misije za ugotavljanje dejstev ter spremljanje za obveščanje in ozaveščanje 

evropske javnosti. V sodelovanju z evropskimi, regionalnimi in lokalnimi deležniki na področju medijske 

svobode se bo zagotavljala neposredna podpora ogroženim novinarjem. Ta bi zajemala neposredne 

nasvete in pravno pomoč, pa tudi zatočišče in podporo, da bodo lahko še naprej opravljali svoj poklic. 

Delegati bodo napoteni v prizadete države, zagovorništvo pa bo podpiralo boj proti nekaznovanosti. S 

spremljanjem bi javnosti, pa tudi evropskim organom, posredovali zanesljive in celovite informacije, 

obenem pa bi povečevali ozaveščenost in zagotavljali zgodnja opozorila. Instrumenti se bodo prilagodili 

glede na individualne potrebe za vsak primer posebej. S tem orodjem se bodo preprečile kršitve ter 

izboljšala svoboda tiska in medijev. 

Pravna podlaga: 

Dodati naslednje besedilo: 

Pilotni projekt v smislu člena 54(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi 

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

Obrazložitev: 

Preiskovalni novinarji so izjemno ranljivi strokovnjaki s pičlimi sredstvi. V EU sta bila v zadnjih šestih 

mesecih umorjena dva preiskovalna novinarja. Njihovo delo je izjemno pomembno, saj razkrivajo primere 

čezmejnega pranja denarja in množične korupcije. LuxLeaks, panamski dokumenti, rajski dokumenti ter 

azerbajdžanske ali ruske pralnice, če naštejemo le nekaj primerov temeljitega preiskovalnega dela. Če 

želimo, da so dejavnosti preiskovalnih novinarjev trajnostne, jim je treba zagotoviti zaščito, neposredno 

podporo in finančno pomoč. 

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

Osnutek dopolnitve 975 
=== GUE//8074 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 01 — Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih 

organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih 

poslovnih modelov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Rezerva         

Skupaj  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Obrazložitev: 

Program Ustvarjalna Evropa je najpomembnejši in najuspešnejši finančni instrument na področju kulture. 

Gre za pomembno orodje, za katero so bila pri prejšnjih proračunskih postopkih že zmanjšana sredstva. S 

predlaganim zmanjšanjem proračuna bo splošno izvajanje programa spet ovirano. Namen predlaganega 

povečanja proračuna za 10 % je ustvarjalnemu sektorju omogočiti, da izkoristi dinamiko evropskega leta 

kulturne dediščine 2018. 

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

Osnutek dopolnitve 181 
=== CULT/5953 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 01 — Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih 

organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih 

poslovnih modelov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Rezerva         

Skupaj  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Obrazložitev: 
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Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa. Dopolnitev predlaga povečanje proračuna postavke v 

višini 10 % za okrepitev ukrepov in obravnavanje nizke stopnje uspešnosti uporabe. 

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

Osnutek dopolnitve 747 
=== S&D//7230 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 01 — Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih 

organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih 

poslovnih modelov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Rezerva         

Skupaj  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

medsektorskega sklopa programa Ustvarjalna Evropa. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke 

povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

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

Osnutek dopolnitve 511 
=== VERT/7656 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 01 — Krepitev finančnih zmogljivosti malih in srednjih podjetij ter malih in zelo malih 

organizacij v evropskem kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter spodbujanje razvoja politike in novih 

poslovnih modelov 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Rezerva         

Skupaj  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Obrazložitev: 

Program Ustvarjalna Evropa ima veliko dodano vrednost in krepi solidarnost med državljani EU. Njegov 

proračun bi bilo treba povečati, zlasti v trenutnih razmerah. 

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

Osnutek dopolnitve 182 
=== CULT/5958 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Člen 15 04 02 — Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega 

kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Rezerva         

Skupaj  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa. Dopolnitev predlaga povečanje proračuna postavke v 

višini 10 % za okrepitev ukrepov in obravnavanje nizke stopnje uspešnosti uporabe. 

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

Osnutek dopolnitve 748 
=== S&D//7231 === 

vlagatelj: Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 02 — Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega 

kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Rezerva         

Skupaj  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Obrazložitev: 

Da bi omogočili financiranje za vse projekte visoke kakovosti, bi bilo treba povečati proračunsko postavko 

podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa. V skladu z dopolnitvijo naj bi bil proračun postavke 

povečan za 10 %, da bi se okrepili ukrepi in obravnaval problem nizke stopnje uspešnosti prijav. 

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

Osnutek dopolnitve 977 
=== GUE//8076 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 02 — Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega 

kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Rezerva         

Skupaj  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Obrazložitev: 

Program Ustvarjalna Evropa je najpomembnejši in najuspešnejši finančni instrument na področju kulture. 
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Gre za pomembno orodje, za katero so bila pri prejšnjih proračunskih postopkih že zmanjšana sredstva. S 

predlaganim zmanjšanjem proračuna bo splošno izvajanje programa spet ovirano. Namen predlaganega 

povečanja proračuna za 10 % je ustvarjalnemu sektorju omogočiti, da izkoristi dinamiko evropskega leta 

kulturne dediščine 2018. 

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

Osnutek dopolnitve 512 
=== VERT/7657 === 

vlagatelj: Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 02 — Podprogram Kultura – Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega 

kroženja in mobilnosti 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Rezerva         

Skupaj  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Obrazložitev: 

Program Ustvarjalna Evropa ima veliko dodano vrednost in krepi solidarnost med državljani EU. Njegov 

proračun bi bilo treba povečati, zlasti v trenutnih razmerah. 

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

Osnutek dopolnitve 564 
=== I-D//7727 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 15 04 04 — Hiša evropske zgodovine 

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

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 04 
3.0.SPEC 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Rezerva         

Skupaj  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Opombe: 

Črtati naslednje besedilo: 

Kot je določeno v pogodbi o storitvah, ki sta jo sklenila Evropski parlament in Komisija, so te odobritve 

namenjene kritju finančnega prispevka Komisije za Hišo evropske zgodovine za operativne stroške, ki jih 

ima Evropski parlament v zvezi z organiziranimi razstavami, dogodki in delavnicami, ki bodo poglobili 

poznavanje, spodbudili zanimanje in ustvarili možnosti za razmislek o evropski zgodovini s sodobnim 

razstavnim in dokumentacijskim centrom. 

V zvezi s Hišo evropske zgodovine je prednostna naloga komuniciranje, da bi med državljani povečali 

prepoznavnost ustanove. Izboljšati bi bilo treba tudi vlogo hiše v smislu kulturne diplomacije v odnosih z 

zainteresiranimi državljani, ki ne prihajajo iz Unije. Unija bi morala prav tako temeljiti na zgodovinskih, 

kulturnih in jezikovnih izmenjavah med različnimi skupnostmi. S temi odobritvami bo ustanova vključila 

navedeno raznolikost ter spodbujala evropsko dediščino. 
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Pravna podlaga: 

Črtati naslednje besedilo: 

Naloga na podlagi institucionalnih pooblastil Komisije v smislu člena 58(2) Uredbe (EU, Euratom) 

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

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

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

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

Referenčni akti: 

Črtati naslednje besedilo: 

Člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Obrazložitev: 

To je predvsem propaganda o Evropski uniji. 

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

Osnutek dopolnitve 183 
=== CULT/5961 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 04 77 17 — Pripravljalni ukrep — Evropske hiše kulture 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 17 
3.0.PPPA 

p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Obrazložitev: 

O konceptu evropskih hiš kulture kot orodju za okrepljeno sodelovanje EU na področju zunanjih kulturnih 

odnosov se dejavno razpravlja kot o enem od elementov mednarodnih kulturnih odnosov EU. 

Kljub temu vloga, delovanje in posebni cilji teh institucij ostajajo nejasni, kot tudi njihov potencial v zvezi z 

doseganjem večje prepoznavnosti EU v partnerski državi, da bi dosegli ekonomije obsega med državami 

članicami EU. 

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

Osnutek dopolnitve 185 
=== CULT/5963 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 15 04 77 20 — Pilotni projekt – Digitalna obnova judovske kulture 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

15 04 77 20 
3.0.PPPA 

p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Rezerva         

Skupaj  p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 
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Obrazložitev: 

Cilj projekta je testirati razvoj celovite baze podatkov na ravni objektov, ki bo vsebovala ustrezno arhivsko 

gradivo kulturnih dobrin v lasti Judov, ki so jih plenili nacisti. Obstaja nesporna potreba po boljšem 

razumevanju usode plenjene umetnosti: okoliščin in kulturnih posledic vseevropskega roparskega pohoda. 

Projekt bo zagotovil pomoč žrtvam, muzejem in trgu z umetninami prek baze podatkov, ki bi lahko na koncu 

omogočila pregled nad plenjenimi umetniškimi deli, olajšala raziskave in pomagala zaščititi evropsko 

kulturno dediščino v vsej EU. 

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

Osnutek dopolnitve 569 
=== I-D//7732 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 01 03 — Informacijski trgi 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 01 03 
3.0.SPEC 

16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

Rezerva         

Skupaj  16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 570 
=== I-D//7733 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 01 04 — Komuniciranje predstavništev Komisije, dialogi z državljani in ukrepi partnerstva 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Rezerva         

Skupaj  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 116 
=== INTA/6454 === 

vlagatelj: Odbor za mednarodno trgovino 

INTA/6454 = Sporazumna dopolnitev 

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

Postavka 16 03 01 04 — Komuniciranje predstavništev Komisije, dialogi z državljani in ukrepi partnerstva 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Rezerva         

Skupaj  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Obrazložitev: 

Domače svetovalne skupine in skupne platforme so bile vključene v dialog z državljani, saj so glavno orodje 

za učinkovito udeležbo slednjih pri izvrševanju in spremljanju poglavij o trajnosti trgovine v trgovinskih 

sporazumih, katerih število se je nedavno povečalo. 

Sporazumna dopolnitev med INTA/6453 

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

Osnutek dopolnitve 255 
=== AFCO/6429 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 01 04 — Komuniciranje predstavništev Komisije, dialogi z državljani in ukrepi partnerstva 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Rezerva         

Skupaj  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Obrazložitev: 

V tej vrstici je treba obnoviti znesek obveznosti iz predloga proračuna, ki ga je pripravila 

Komisija.Predstavništva Komisije imajo pomembno vlogo pri obveščanju državljanov o dejavnostih EU in 

spodbujanju razprave o evropskih zadevah.Odgovorna so tudi za zanikanje dezinformacij na lokalni ravni. 

Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 190 
=== CULT/5974 === 

vlagatelj: Odbor za kulturo in izobraževanje 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 01 04 — Komuniciranje predstavništev Komisije, dialogi z državljani in ukrepi partnerstva 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Rezerva         

Skupaj  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Obrazložitev: 
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Obnoviti predlog proračuna (PP). 

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

Osnutek dopolnitve 572 
=== I-D//7735 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 02 01 — Obiski pri Komisiji 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 02 01 
3.0.SPEC 

4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj  4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 573 
=== I-D//7736 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 02 03 — Spletno in pisno obveščanje ter komunikacijska orodja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 02 03 
3.0.SPEC 

22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Rezerva         

Skupaj  22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Obrazložitev: 

Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 574 
=== I-D//7737 === 

vlagatelj: Skupina Identiteta in demokracija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 16 03 02 05 — Analiza javnega mnenja 

Spremeniti zneske na naslednji način: 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 02 05 
3.0.SPEC 

7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Rezerva         

Skupaj  7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Obrazložitev: 
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Menimo, da pri tej proračunski vrstici ne gre za prednostno nalogo, ki bi jo bilo treba podpirati. 

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

Osnutek dopolnitve 252 
=== AFCO/6426 === 

vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve 

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

SECTION III — COMMISSION 

Dodati: 16 03 77 77 

 
 MFF  

Predlog proračuna 2020 Stališče Sveta 2020 Nesoglasje Novi znesek 

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 

16 03 77 77 
3.0.PPPA 

    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 — Državljanska agora 

Opombe: 

Dodati naslednje besedilo: 

Agora bi služila kot stalni forum za državljanske razprave o evropskih temah in idejah, da bi bolje 

razumeli sodobne probleme na evropski ravni in se sporazumeli o rešitvah zanje. Agora bi lahko 

državljane dejansko približala EU, saj bi se organizirala štirikrat letno v Bruslju v prostorih Evropskega 

parlamenta, ki bi jo tudi gostil. Udeleževali bi se je državljani EU, ne nujno predstavniki civilne družbe, 

izbrani pa bi bili po pravičnem sistemu kvot za države članice. 

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: 

Glede na razprave o prihodnosti Evrope in ob upoštevanju člena 11 PDE bo ta pilotni projekt oživil 

institucijo, državljansko agoro. 

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

Osnutek dopolnitve 1047 
=== GUE//8192 === 

vlagatelj: Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice 

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

SECTION III — COMMISSION 

Postavka 17 01 04 02 — Odhodki za podporo tretjemu programu za ukrepe Unije na področju zdravja 

(2014–2020) 

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 04 02 
3.0.9 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 

Rezerva         

Skupaj  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 
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Obrazložitev: 

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

neposredno povezane z doseganjem cilja programa, zato predlagamo povečanje te vrstice. 

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

Osnutek dopolnitve 141 
=== FEMM/6204 === 

vlagatelj: Odbor za pravice žensk in enakost spolov 

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

SECTION III — COMMISSION 

Člen 17 03 01 — Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) 

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 01 
3.0.9 

63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Rezerva         

Skupaj  63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Obrazložitev: 

Četrtina vseh smrti v državah članicah je posledica raka. Medtem ko je odkrivanje teh bolezni v državah 

zahodne Evrope zadovoljivo, je v državah osrednje in vzhodne Evrope mnogo nižje. Zato je bistveno 

zagotoviti več sredstev za preprečevanje, diagnosticiranje in zdravljenje. 


