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4.7.2016 A8-0224/11 

Predlog spremembe  11 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereči problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ponovno izraža 

odločno zavezanost Evropskemu skladu za 

strateške naložbe, ki bo predvidoma 

močno in ciljno spodbudil gospodarske 

sektorje, pomembne za rast in 

zaposlovanje; ugotavlja, da so številni 

projekti in dejavnosti že odobreni in se 

izvajajo; ugotavlja, da se jamstvo Unije za 

Evropski sklad za strateške naložbe krije iz 

jamstvenega sklada v višini 8 milijard 

EUR, ki je določen v proračunu EU; 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereči problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ugotavlja, da so 

številni projekti in dejavnosti že odobreni 

in se izvajajo; ugotavlja, da se jamstvo 

Unije za Evropski sklad za strateške 

naložbe krije iz jamstvenega sklada v višini 

8 milijard EUR, ki je določen v proračunu 

EU; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Predlog spremembe  12 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. je prepričan, da bi moral biti v 

proračunu EU v celoti potrjen koncept 

obsežne politične in finančne podpore 

Evropskemu skladu za strateške naložbe, 

hkrati pa nove pobude ne bi smele biti 

financirane iz proračuna EU na škodo 

obstoječih programov in politik Unije; 

namerava uresničiti svojo zavezo, da bo v 

celoti nadomestil zmanjšanje sredstev 

zaradi Evropskega sklada za strateške 

naložbe, ki je vplivalo na program Obzorje 

2020 in instrument za povezovanje Evrope, 

da bosta lahko dosegla svoje cilje, 

določene pred komaj dvema letoma, in 

tako EU omogočila uresničevanje ciljev na 

področju raziskav in inovacij; obenem 

poudarja, da to ne bi smelo vplivati na 

raven financiranja drugih programov v 

podrazdelku 1a („Konkurenčnost za rast in 

delovna mesta), saj nesporno prispevajo k 

rasti, novim delovnim mestom in 

konkurenčnosti; meni, da razlika do 

zgornje meje v podrazdelku 1a ni dovolj 

velika za kritje teh potreb, zato poziva k 

povečanju zgornje meje; 

42. poudarja, da bi lahko skrajni pristop k 

reviziji večletnega finančnega okvira 

povzročil njegovo povečanje do zgornje 

meje za lastna sredstva (1,29 % BND EU 

pri obveznostih), zaradi česar bi se za 

približno 150 milijard EUR povečale 

naložbe, da bi dosegli cilje strategije 

Evropa 2020 in izpolnili mednarodne 

obveznosti EU, kot so cilji COP21 in 

razvojni cilji tisočletja po letu 2015; znova 

izraža mnenje, da prvotni predlog 

Komisije, ki je bil tedaj zmanjšan za 

85 milijard EUR, ni zadostoval za 

financiranje obstoječih prednostnih nalog 

politike, povezanih z evropsko strategijo 

za pametno, trajnostno in vključujočo 

rast, novih nalog iz Lizbonske pogodbe ali 

nepredvidenih dogodkov, da političnih 

ciljev in obveznosti, ki jih je določil sam 

Evropski svet, niti ne omenjamo; zato 

meni, da bi moral biti končni znesek po 

reviziji nekje med tema dvema skrajnima 

vrednostma; je prepričan, da bi moral biti 

v proračunu EU v celoti potrjen koncept 

obsežne politične in finančne podpore 

Evropskemu skladu za strateške naložbe, 

hkrati pa nove pobude ne bi smele biti 

financirane iz proračuna EU na škodo 

obstoječih programov in politik Unije; 

namerava uresničiti svojo zavezo, da bo v 
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celoti nadomestil zmanjšanje sredstev 

zaradi Evropskega sklada za strateške 

naložbe, ki je vplivalo na program Obzorje 

2020 in instrument za povezovanje Evrope, 

da bosta lahko dosegla svoje cilje, 

določene pred komaj dvema letoma, in 

tako EU omogočila uresničevanje ciljev na 

področju raziskav in inovacij; obenem 

poudarja, da to ne bi smelo vplivati na 

raven financiranja drugih programov v 

podrazdelku 1a („Konkurenčnost za rast in 

delovna mesta), saj nesporno prispevajo k 

rasti, novim delovnim mestom in 

konkurenčnosti; meni, da razlika do 

zgornje meje v podrazdelku 1a ni dovolj 

velika za kritje teh potreb, zato poziva k 

povečanju zgornje meje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Predlog spremembe  13 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47a. opozarja, da se ukrepi za 

spoprijemanje s humanitarnimi izzivi ne 

smejo izvajati na račun razvojnega 

financiranja in politik EU na drugih 

področjih; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Predlog spremembe  14 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47b. meni, da novih političnih 

prednostnih nalog ne bi smeli predlagati 

na račun dogovorjenih programov 

sedanjega večletnega finančnega okvira, 

kot so Obzorje 2020, instrument za 

povezovanje Evrope, program za 

konkurenčnost ter mala in srednja 

podjetja (COSME), Galileo in 

Copernicus, ali predhodno dodeljenih 

sredstev za posamezne države, ki jih je 

treba v celoti izvršiti; vseeno poudarja, da 

je proračun za projekt ITER večji od vseh 

drugih naložb v raziskave in naložbe na 

področju energije; globoko obžaluje, da so 

nekatere države članice zaradi porasta 

stroškov tega projekta prisiljene 

spremeniti prednostna področja pri 

financiranju raziskav; poudarja, da je 

Parlament izglasoval, da zaradi slabega 

upravljanja, zamud in pretiranih stroškov 

ne bo odobril računovodskih izkazov za 

ITER za leto 2014; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Predlog spremembe  15 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47c. je trdno prepričan, da je projekt 

ITER največja napačna naložba EU v 

raziskave in razvoj na področju energije; 

poziva, naj se naložbe v ITER ustavijo in 

usmerijo v razvoj in uporabo trajnostnih 

energetskih rešitev, ki so že na voljo ali 

bodo na voljo v bližnji prihodnosti, da bi 

tako dosegli podnebne in energetske cilje 

za leto 2020; 

Or. en 



 

AM\1100077SL.doc  PE585.330v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2016 A8-0224/16 

Predlog spremembe  16 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  47d. poziva k večji finančni podpori za tri 

evropske programe, ki neposredno 

zadevajo državljane, namreč Ustvarjalno 

Evropo, Evropo za državljane in 

Erasmus+, saj uvajajo nove subvencijske 

vrstice za ukrepanje v zvezi z 

vključevanjem in izobraževanjem 

beguncev in so v ospredju ukrepov, ki jih 

Unija in države članice izvajajo, da bi se 

izboljšale splošne socialne razmere, 

medsebojno razumevanje in sožitje v 

naših različnih družbah; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Predlog spremembe  17 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. meni, da je treba prednostno preprečiti 

pojav nove plačilne krize ob koncu 

sedanjega večletnega finančnega okvira; 

trdno verjame, da bi bilo treba storiti vse, 

da se prepreči kopičenje zaostankov pri 

neplačanih računih, kakor se je zgodilo v 

prejšnjem obdobju; poudarja pa, da se za 

takrat, ko bodo potrebe po plačilih dosegle 

običajni višek, že lahko predvideva znaten 

pritisk na plačila v drugi polovici 

večletnega finančnega okvira; meni, da je 

ta dodatni pritisk nastal zaradi izravnave 

varnostne rezerve pri že tako nizkih 

zgornjih mejah plačil v obdobju 2018–

2020, precejšnjih zamud pri začetku novih 

programov v okviru deljenega opravljanja 

(vključno s pobudo za zaposlovanje 

mladih), plačilnega profila Evropskega 

sklada za strateške naložbe in dodatnih 

plačil, povezanih z nedavnim povečanjem 

obveznosti v zvezi z migracijsko in 

begunsko krizo; 

48. poudarja, da bi lahko skrajni pristop k 

reviziji večletnega finančnega okvira vodil 

k njegovemu povečanju do zgornje meje 

za lastna sredstva (1,23 % BND EU v 

plačilih), kar bi pomenilo približno 

dodatnih 120 milijard EUR; ponavlja 

svoje stališče, da prvotni predlog Komisije, 

ki je bil nato zmanjšan za 

91 milijard EUR v plačilih, ni zadoščal za 

premostitev vrzeli med obveznostmi in 

plačili ter za zmanjšanje neporavnanih 

obveznosti; zato meni, da bi moral biti 

končni znesek po reviziji nekje med tema 

dvema skrajnima vrednostma; meni, da je 

treba prednostno preprečiti pojav nove 

plačilne krize ob koncu sedanjega 

večletnega finančnega okvira; trdno 

verjame, da bi bilo treba storiti vse, da se 

prepreči kopičenje zaostankov pri 

neplačanih računih, kakor se je zgodilo v 

prejšnjem obdobju; poudarja pa, da se za 

takrat, ko bodo potrebe po plačilih dosegle 

običajni višek, že lahko predvideva znaten 

pritisk na plačila v drugi polovici 

večletnega finančnega okvira; meni, da je 

ta dodatni pritisk nastal zaradi izravnave 

varnostne rezerve pri že tako nizkih 

zgornjih mejah plačil v obdobju 2018–

2020, precejšnjih zamud pri začetku novih 

programov v okviru deljenega opravljanja 
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(vključno s pobudo za zaposlovanje 

mladih), plačilnega profila Evropskega 

sklada za strateške naložbe in dodatnih 

plačil, povezanih z nedavnim povečanjem 

obveznosti v zvezi z migracijsko in 

begunsko krizo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Predlog spremembe  18 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. opaža, da je sporazum COP 21, 

sklenjen v Parizu, univerzalen, dinamičen 

in diferenciran sporazum za soočanje z 

izzivom podnebnih sprememb; poudarja, 

da je treba v skladu s tem sporazumom 

nameniti sredstva EU za podporo 

podnebnim ukrepom v državah v razvoju; 

poudarja, da morajo vsa sredstva za 

morebitne ukrepe, ki izvirajo iz sporazuma 

COP 21, dopolnjevati sedanjo porabo za 

podnebne ukrepe, in poziva Komisijo, naj 

pravočasno pred revizijo predstavi 

izvedbeno strategijo in prvo oceno 

morebitnih učinkov sporazuma COP 21 na 

proračun EU; prav tako poudarja, da je 

revizija večletnega finančnega okvira 

odlična priložnost, s katero bi bilo mogoče 

zagotoviti uresničitev cilja 20 % porabe za 

podnebne ukrepe in omogočiti morebitno 

povečanje te meje v skladu z 

mednarodnimi zavezami, ki jih je EU 

sprejela na konferenci COP 21; poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da bo mehanizem 

vključevanja podnebnih ukrepov v celoti 

deloval in da se bo izboljšal sedanji način 

spremljanja porabe; prav tako opozarja, da 

je EU zavezana tudi izvajanju strateškega 

načrta za biotsko raznovrstnost iz 

Konvencije Združenih narodov, in 

poudarja, da bi morala nameniti dovolj 

60. opaža, da je sporazum COP 21, 

sklenjen v Parizu, univerzalen, dinamičen 

in diferenciran sporazum za soočanje z 

izzivom podnebnih sprememb; poudarja, 

da je treba v skladu s tem sporazumom 

nameniti sredstva EU za podporo 

podnebnim ukrepom v državah v razvoju; 

poudarja, da morajo vsa sredstva za 

morebitne ukrepe, ki izvirajo iz sporazuma 

COP 21, dopolnjevati sedanjo porabo za 

podnebne ukrepe, in poziva Komisijo, naj 

pravočasno pred revizijo predstavi 

izvedbeno strategijo in prvo oceno 

morebitnih učinkov sporazuma COP 21 na 

proračun EU; prav tako poudarja, da je 

revizija večletnega finančnega okvira 

odlična priložnost za takojšnje povečanje 

porabe za podnebne ukrepe v proračunu 

EU z 20 % na 30 % v skladu z zavezami, 

ki jih je EU sprejela na konferenci v Parizu 

decembra 2015; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da bo mehanizem vključevanja 

podnebnih ukrepov v celoti deloval in da se 

bo izboljšal sedanji način spremljanja 

porabe; prav tako opozarja, da je EU 

zavezana tudi izvajanju strateškega načrta 

za biotsko raznovrstnost iz Konvencije 

Združenih narodov, in poudarja, da bi 

morala nameniti dovolj sredstev za 

uresničitev zavez v zvezi s tem; 
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sredstev za uresničitev zavez v zvezi s tem; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Predlog spremembe  19 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. vztraja, da bi bilo treba zakonodajni 

postopek za sprejetje prihodnjega 

večletnega finančnega okvira zaključiti do 

konca leta 2018 po obsežnih pogajanjih 

med Parlamentom in Svetom; poudarja, da 

bo pravočasni dogovor o večletnem 

finančnem okviru omogočil, da se bodo 

hitro sprejele vse sektorske uredbe in da se 

bodo lahko novi programi začeli izvajati 

brez odlašanja 1. januarja 2021; poudarja, 

kako pomembno je bolje obveščati 

nacionalne parlamente in evropske 

državljane o izzivih naslednjega večletnega 

finančnega okvira, po potrebi z 

organizacijo medinstitucionalne in 

medparlamentarne konference; 

86. poudarja, da bo pravočasni dogovor o 

večletnem finančnem okviru omogočil, da 

se bodo hitro sprejele vse sektorske uredbe 

in da se bodo lahko novi programi začeli 

izvajati brez odlašanja 1. januarja 2021; 

poudarja, kako pomembno je bolje 

obveščati nacionalne parlamente in 

evropske državljane o izzivih naslednjega 

večletnega finančnega okvira, po potrebi z 

organizacijo medinstitucionalne in 

medparlamentarne konference; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Predlog spremembe  20 

Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  86a. ugotavlja, da je dogovor, ki ga je 

12. decembra 2015 v Parizu doseglo 

196 pogodbenic Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi 

podnebja, univerzalen, zavezujoč, 

dinamičen in diferenciran sporazum za 

soočanje z izzivom podnebnih sprememb; 

poziva Komisijo, naj svojo prvo oceno 

morebitnega učinka sporazuma COP21 

na proračun EU predloži dovolj zgodaj za 

revizijo; poziva jo tudi, naj v večletnem 

finančnem okviru po letu 2020 odhodke 

proračuna EU v zvezi s podnebjem poveča 

na 50 % in izboljša sedanjo metodo 

sledenja tem odhodkom ob upoštevanju 

pariškega sporazuma o svetovnem 

ukrepanju v boju proti podnebnim 

spremembam, saj bo s tem pokazala, da 

ima Evropa na tem področju vodilno 

vlogo; 

Or. en 

 

 


