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Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 
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José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da se Unija sedaj sooča s 

številnimi resnimi izrednimi razmerami, 

zlasti z migracijsko in begunsko krizo brez 

primere; je prepričan, da je treba v 

proračunu Unije nameniti potrebna 

finančna sredstva, da bi odgovorili na 

politične izzive in Uniji omogočili nujno in 

prednostno obravnavati te krize in se 

učinkovito odzvati nanje; se zaveda, da 

migracijske in begunske krize ni mogoče 

rešiti samo z denarjem in da je potreben 

celovit pristop, ki bo obravnaval tako 

notranjo kot zunanjo razsežnost; meni, da 

so v izjemnih časih potrebni izjemni ukrepi 

in da je potrebna odločna politična 

zavezanost, da bi zagotovili nova sredstva 

v ta namen; 

2. poudarja, da se Unija sedaj sooča s 

številnimi resnimi izrednimi razmerami, 

zlasti z migracijsko in begunsko krizo brez 

primere; je prepričan, da je treba v 

proračunu Unije nameniti potrebna 

finančna sredstva, da bi odgovorili na 

politične izzive in Uniji omogočili nujno in 

prednostno obravnavati te krize in se 

učinkovito odzvati nanje; se zaveda, da 

migracijske in begunske krize ni mogoče 

rešiti samo z denarjem in da je potreben 

celovit pristop, ki bo obravnaval tako 

notranjo kot zunanjo razsežnost; meni, da 

so v izjemnih časih potrebni izjemni ukrepi 

in da je potrebna odločna politična 

zavezanost, da bi zagotovili nova sredstva 

v ta namen; v zvezi s tem poudarja, da je 

solidarnost temeljno načelo proračuna 

EU; je zaskrbljen, saj je videti, da je 

solidarnost v begunski krizi 

neenakomerno porazdeljena med 

državami članicami; poziva Komisijo, naj 

pripravi predlog o tem, kako bi s 

proračunom EU spodbudili države članice 

k bolj uravnoteženemu pristopu k 

solidarnosti; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. želi spomniti, da je predlog proračuna 

predvidel okrepitev na področju varnosti in 

migracij, kar vključuje shemo v višini 

150 milijonov EUR za premestitev 40.000 

oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

zaradi česar je Komisija presegla zgornjo 

mejo za ta razdelek za 124 milijonov EUR 

in predlagala ustrezno uporabo instrumenta 

prilagodljivosti; pozdravlja dejstvo, da se 

je Svet strinjal z načelom uporabe 

instrumenta prilagodljivosti v ta namen; 

vseeno meni, da je potreben dolgoročni 

finančni načrt za odzivanje na begunsko 

krizo in da je treba to vprašanje reševati 

tudi s popravki večletnega finančnega 

okvira; 

31. želi spomniti, da je predlog proračuna 

predvidel okrepitev na področju varnosti in 

migracij, kar vključuje shemo v višini 

150 milijonov EUR za premestitev 40.000 

oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 

zaradi česar je Komisija presegla zgornjo 

mejo za ta razdelek za 124 milijonov EUR 

in predlagala ustrezno uporabo instrumenta 

prilagodljivosti; pozdravlja dejstvo, da se 

je Svet strinjal z načelom uporabe 

instrumenta prilagodljivosti v ta namen; 

vseeno meni, da je potreben dolgoročni 

finančni načrt za odzivanje na begunsko 

krizo, vključno z oblikovanjem sklada za 

iskanje in reševanje, in da je treba to 

vprašanje reševati tudi s popravki 

večletnega finančnega okvira; 

 

Or. en 
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Odstavek 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. znova poudarja, da je potrebno novo 

ravnotežje med akreditiranimi 

parlamentarnimi pomočniki in lokalnimi 

pomočniki, da bo mogoče poslancem pri 

izvajanju parlamentarnih dejavnosti 

ponuditi primerno podporo; je seznanjen, 

da je generalni sekretar za uresničitev 

tega cilja predsedstvu posredoval predlog; 

obžaluje, da predsedstvo za zdaj še ni 

odločilo o tem; meni, da bi bilo treba pri 

izvajanju revizije sedanjih pravil spoštovati 

prehodno obdobje; pričakuje, da bo končna 

odločitev začela veljati najpozneje 

julija 2016, ko se konča prehodno 

obdobje; 

90. ugotavlja, da se pripravljajo nova 

pravila v zvezi s parlamentarno pomočjo; 

znova poudarja, da je potrebno novo 

ravnotežje med akreditiranimi 

parlamentarnimi pomočniki in lokalnimi 

pomočniki, da bo mogoče poslancem pri 

izvajanju parlamentarnih dejavnosti 

ponuditi primerno podporo; zato poziva 

generalnega sekretarja, naj pred iztekom 

leta 2015 predsedstvu predstavi predlog 

sklepa, ki bo med drugim obravnaval 

naslednja vprašanja:  
 

 – omejitev števila lokalnih pomočnikov na 

posameznega poslanca ob upoštevanju 

posebnih pogojev za opravljanje mandata 

poslanca v različnih državah članicah; 

 – uravnavanje porazdelitve nadomestila 

med lokalnimi in akreditiranimi 

parlamentarnimi pomočniki; 

 – reforma sedanjega sistema z omejitvijo 

plač lokalnih pomočnikov z dolgoročnejšo 

perspektivo za približanje načelu 

„enakega plačila za enako delo”; 

 – uvedba minimalne plače in zgornje meje 

za prejemke lokalnih pomočnikov v 

različnih državah članicah; 
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 – vključitev sedanjega osebja v 

nacionalnih delegacijah v statut za 

akreditirane pomočnike Parlamenta; 

 poziva generalnega sekretarja, naj 

sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bi 

zagotovil, da bodo praktikanti, ki delajo za 

poslance, upravičeni do ustrezne 

štipendije in socialnega varstva in da bo 

izvajanje teh pravil pod nadzorom služb 

Parlamenta; poziva generalnega 

sekretarja, naj za poslance in njihove 

pomočnike uvede obvezno usposabljanje 

na temo spoštovanja in dostojanstva pri 

delu; meni, da bi bilo treba pri izvajanju 

revizije sedanjih pravil spoštovati 

prehodno obdobje; poziva generalnega 

sekretarja in predsedstvo, naj Odboru za 

proračun čim prej – najpozneje pa 

februarja 2016 – posredujeta spremenjena 

pravila, in sicer pravočasno pred pripravo 

ocene prihodkov in odhodkov Parlamenta 

za proračunsko leto 2017; pričakuje, da bo 

končna odločitev začela veljati najpozneje 

julija 2016. 

Or. en 

 

 


