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21.10.2015 A8-0298/12 

Predlog spremembe  12 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je sklenil sprejeti ukrepe tudi v zvezi s 

trenutnimi krizami, ki vplivajo na evropske 

kmete, zlasti v sektorju mleka, in v svoje 

stališče o proračunu za leto 2016 vključiti 

nujne podporne ukrepe, ki jih je 

napovedala Komisija, v višini 

500 milijonov EUR; verjame, da bo 

dopolnilno pismo Komisije št. 2/2016 

omogočalo natančno opredelitev 

proračunskih vrstic, ki bodo v tem okviru 

okrepljene; pozdravlja odločitev Komisije, 

da bo neporabljena sredstva iz rezerve za 

izredne razmere v proračunu 2015 

prenesla v proračun 2016, in je seznanjen, 

da bo ta denar porabljen za nadomestila 

upravičencem do neposrednih plačil, kot 

določa Uredba (EU) št. 1306/2013; 

6. je sklenil sprejeti ukrepe tudi v zvezi s 

trenutnimi krizami, ki vplivajo na evropske 

kmete, zlasti v sektorju mleka, in v svoje 

stališče že vključiti dodatna sredstva v 

proračunu za leto 2016, kar bo prispevek 

za nujne podporne ukrepe, ki jih je 

napovedala Komisija, v višini 

500 milijonov EUR; verjame, da bo 

dopolnilno pismo Komisije št. 2/2016 

omogočalo natančno opredelitev 

proračunskih vrstic, ki bodo v tem okviru 

okrepljene, in višino povečanja; opominja, 

da nujna pomoč brez ukrepov, kot je 

upravljanje dobave, ne bo učinkovito 

odpravila trenutne nevzdržnosti 

kmetijskih trgov, povrhu tega pa se je 

zanašanje na zastarele instrumente pri 

izvažanju strukturnih presežkov že 

izkazalo kot škodljivo za trge in kmete v 

nerazvitem svetu; zato je prepričan, da 

dodatno financiranje ne bi smelo 

povzročiti porasta izvoza EU v države v 

razvoju po cenah, ki spodkopavajo trge in 

preživetje v teh državah; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Predlog spremembe  13 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 10a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. obžaluje, da skupine strokovnjakov 

pri Komisiji niso uravnotežene, saj v njih 

odločno prevladujejo korporativni 

interesi; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Predlog spremembe  14 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. potrjuje podporo programu ITER in je 

predan zagotavljanju ustreznega 

financiranja zanj;  vendar je zaskrbljen 

zaradi morebitnih nadaljnjih zamud in 

dodatnih stroškov tega programa, pa tudi 

zaradi povezanih morebitnih posledic za 

proračun Unije; zato obžaluje, da ni mogel 

oceniti ravni proračunskih sredstev za 

ITER za leto 2016 glede na posodobljen 

načrt in razpored plačil, ki bo v svetu ITER 

predstavljen šele novembra 2015; vendar 

pričakuje, da bo spremenjeni načrt 

vseboval zadostne dokaze o tem, da so bila 

priporočila Parlamenta iz resolucije o 

razrešnici za leto 2013
1
 primerno 

upoštevana ter da bosta zagotovljeni 

finančna vzdržnost in učinkovitost porabe; 

namerava opozoriti na to vprašanje med 

spravnim postopkom za proračun za leto 

2016; prav tako vztraja, da mora biti 

poraba prispevka Fuzije za energijo v 

program ITER povsem pregledna; poziva k 

ustreznemu mehanizmu odgovornosti, ki 

bo omogočil jasen pregled nad zneski, 

dodeljenimi temu mednarodnemu projektu, 

ter oceno učinkovitosti njihove porabe; 

20. je zaskrbljen zaradi verjetnih nadaljnjih 

zamud in dodatnih stroškov programa 

ITER, pa tudi zaradi povezanih morebitnih 

posledic za proračun Unije; zato obžaluje, 

da ni mogel oceniti ravni odobritev za 

ITER za leto 2016 glede na posodobljen 

načrt in razpored plačil, ki bo v svetu ITER 

predstavljen šele novembra 2015; je 

zaskrbljen, da spremenjeni načrt ne bo 

vseboval zadostnih dokazov o tem, da so 

bila priporočila Parlamenta iz resolucije o 

razrešnici za leto 2013
1
 primerno 

upoštevana ter da bosta zagotovljeni 

finančna vzdržnost in učinkovitost porabe; 

namerava opozoriti na to vprašanje med 

spravnim postopkom za proračun za leto 

2016; prav tako vztraja, da mora biti 

poraba prispevka Fuzije za energijo v 

program ITER povsem pregledna; poziva k 

ustreznemu mehanizmu odgovornosti, ki 

bo omogočil jasen pregled nad zneski, 

dodeljenimi temu mednarodnemu projektu, 

ter oceno učinkovitosti njihove porabe; 

1
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

29. aprila 2015 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 

1
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

29. aprila 2015 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 
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2013 (sprejeta besedila, 

P8_TA(2015)0168). 

2013 (sprejeta besedila, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Predlog spremembe  15 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. potrjuje podporo programu ITER in je 

predan zagotavljanju ustreznega 

financiranja zanj; vendar je zaskrbljen 

zaradi morebitnih nadaljnjih zamud in 

dodatnih stroškov tega programa, pa tudi 

zaradi povezanih morebitnih posledic za 

proračun Unije; zato obžaluje, da ni mogel 

oceniti ravni proračunskih sredstev za 

ITER za leto 2016 glede na posodobljen 

načrt in razpored plačil, ki bo v svetu ITER 

predstavljen šele novembra 2015; vendar 

pričakuje, da bo spremenjeni načrt 

vseboval zadostne dokaze o tem, da so bila 

priporočila Parlamenta iz resolucije o 

razrešnici za leto 2013
1
 primerno 

upoštevana ter da bosta zagotovljeni 

finančna vzdržnost in učinkovitost porabe; 

namerava opozoriti na to vprašanje med 

spravnim postopkom za proračun za leto 

2016; prav tako vztraja, da mora biti 

poraba prispevka Fuzije za energijo v 

program ITER povsem pregledna; poziva k 

ustreznemu mehanizmu odgovornosti, ki 

bo omogočil jasen pregled nad zneski, 

dodeljenimi temu mednarodnemu projektu, 

ter oceno učinkovitosti njihove porabe; 

20. potrjuje podporo programu ITER in je 

predan zagotavljanju ustreznega 

financiranja zanj; vendar je zaskrbljen 

zaradi morebitnih nadaljnjih zamud in 

dodatnih stroškov tega programa, pa tudi 

zaradi povezanih morebitnih posledic za 

proračun Unije; zato obžaluje, da ni mogel 

oceniti ravni proračunskih sredstev za 

ITER za leto 2016 glede na posodobljen 

načrt in razpored plačil, ki bo v svetu ITER 

predstavljen šele novembra 2015; vendar 

pričakuje, da bo spremenjeni načrt 

vseboval zadostne dokaze o tem, da so bila 

priporočila Parlamenta iz resolucije o 

razrešnici za leto 2013
1
 primerno 

upoštevana ter da bosta zagotovljeni 

finančna vzdržnost in učinkovitost porabe; 

namerava opozoriti na to vprašanje med 

spravnim postopkom za proračun za leto 

2016; prav tako vztraja, da mora biti 

poraba prispevka Fuzije za energijo v 

program ITER povsem pregledna; poziva k 

ustreznemu mehanizmu odgovornosti, ki 

bo omogočil jasen pregled nad zneski, 

dodeljenimi temu mednarodnemu projektu, 

ter oceno učinkovitosti njihove porabe; 

predlaga, da se proračunska sredstva 

prenesejo v rezervo in sprostijo samo, če 

bo posodobljeni projektni načrt, ki naj bi 

bil predstavljen novembra 2015, vseboval 

zadostne dokaze, da so bila priporočila 
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Parlamenta ustrezno upoštevana; 

1
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

29. aprila 2015 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 

2013 (sprejeta besedila, 

P8_TA(2015)0168). 

1
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 

29. aprila 2015 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Skupnega podjetja za ITER in 

razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 

2013 (sprejeta besedila, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Predlog spremembe  16 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 20a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. je zaskrbljen zaradi nedavne 

potrditve nemške vlade – med drugimi –, 

da ni stvaren niti urnik projekta ITER niti 

načrt porabe, ki je bil že prilagojen in 

predvideva višji znesek; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Predlog spremembe  17 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 20b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20b. opozarja na veliko razhajanje med 

financiranjem jedrskih dejavnosti v 

proračunu EU in podporo za obnovljivo 

energijo, usmerjeno v prihodnost; je zato 

prepričan, da bi opustitev projekta ITER 

sprostila zelo potrebna sredstva, ki bi jih 

lahko uporabili za naložbe v že delujoče 

tehnologije obnovljivih virov energije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Predlog spremembe  18 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 20c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20c. meni, da bi bilo treba sredstva iz 

proračunske vrstice „Euratom – jedrska 

fisija in zaščita pred sevanjem“ 

preusmeriti v razgradnjo jedrskih 

elektrarn, sredstva za jedrske dejavnosti 

skupnega raziskovalnega središča pa po 

tem vzoru porabiti samo za dejavnosti, 

potrebne za izvajanje zaščitnih ukrepov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Predlog spremembe  19 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. del sredstev za standardizacijo 

računovodskega poročanja in revizije 

prenaša v rezervo ter poziva k izvajanju 

priporočil iz Maystadtovega poročila, ki se 

nanašajo na naloge in pristojnosti Evropske 

svetovalne skupine za računovodsko 

poročanje (EFRAG), saj bi tako okrepili 

vpliv Evropske unije na določanje 

mednarodnih računovodskih standardov; 

21. del sredstev za standardizacijo 

računovodskega poročanja in revizije 

prenaša v rezervo ter poziva k izvajanju 

priporočil iz Maystadtovega poročila, ki se 

nanašajo na naloge in pristojnosti Evropske 

svetovalne skupine za računovodsko 

poročanje (EFRAG), saj bi tako okrepili 

vpliv Evropske unije na določanje 

mednarodnih računovodskih standardov; je 

zaskrbljen tudi zato, ker precejšnja 

finančna sredstva EU za Fundacijo za 

mednarodne standarde računovodskega 

poročanja (IFRS) niso privedla k 

potrebnim izboljšavam na področju 

odgovornosti, preglednosti in 

demokracije; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Predlog spremembe  20 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. pozdravlja dejstvo, da je Komisija 

predstavila celovit sveženj nujnih ukrepov 

za podporo evropskim kmetom v višini 

500 milijonov EUR, in sicer za mlečno 

industrijo zaradi padajočih cen blaga in 

večje proizvodnje mleka; poudarja, da je 

vpliv najizrazitejši na odročnih območjih, 

kjer je družbeno-gospodarski pomen 

mlečne industrije nedvomen; ta znesek 

vključuje v svojo različico proračuna, da bi 

podprl napovedi Komisije, in pričakuje, da 

bo v celoti vključen v proračun tudi v 

spravnem postopku, in sicer z dopolnilnim 

pismom; poudarja, da bi moral ta sveženj 

dopolniti niz ukrepov, namenjenih 

obravnavi izgub in dolgoročnega vpliva 

ruskega embarga na kmetijske proizvode 

na evropske kmete, saj je bila Rusija do 

zdaj druga najpomembnejša uvoznica 

kmetijskih proizvodov Unije; 

28. je seznanjen, da je Komisija 

predstavila celovit sveženj nujnih ukrepov 

za podporo evropskim kmetom v višini 

500 milijonov EUR, in sicer za mlečno 

industrijo zaradi padajočih cen blaga in 

večje proizvodnje mleka; poudarja, da je 

vpliv najizrazitejši na odročnih območjih, 

kjer je družbeno-gospodarski pomen 

mlečne industrije nedvomen; ta znesek 

vključuje v svojo različico proračuna, da bi 

podprl napovedi Komisije, in pričakuje, da 

bo v celoti vključen v proračun tudi v 

spravnem postopku, in sicer z dopolnilnim 

pismom; opominja, da nujna pomoč brez 

ukrepov, kot je upravljanje dobave, ne bo 

učinkovito odpravila trenutne 

nevzdržnosti kmetijskih trgov, utegne pa 

povzročiti nadaljnji damping kmetijskih 

proizvodov EU v državah v razvoju; 

poudarja, da bi moral ta sveženj dopolniti 

niz ukrepov, namenjenih obravnavi izgub 

in dolgoročnega vpliva ruskega embarga na 

kmetijske proizvode na evropske kmete, 

saj je bila Rusija do zdaj druga 

najpomembnejša uvoznica kmetijskih 

proizvodov Unije; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Predlog spremembe  21 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0298/2015 

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 28a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. meni, da izvozna nadomestila 

izkrivljajo trgovino in so v nasprotju z 

razvojnimi cilji EU; zato podpira njihovo 

popolno odpravo; 

Or. en 

 

 


