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8.3.2018 A8-0048/21 

Predlog spremembe  21 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker mora EU v skladu s členom 8 

PDEU spodbujati enakost med moškimi in 

ženskami ter v vse svoje ukrepe 

vključevati načelo enakosti spolov kot 

temeljno načelo; ker je večletnemu 

finančnemu okviru priložena 

medinstitucionalna skupna izjava o 

vključevanju načela enakosti spolov;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Predlog spremembe  22 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. razpravo o naslednjem večletnem 

finančnem okviru pozdravlja kot 

priložnost, da se s pomočjo enega najbolj 

konkretnih instrumentov Unije – njenega 

proračuna – pripravi teren za močnejšo in 

bolj trajnostno Evropo; meni, da bi moral 

biti naslednji večletni finančni okvir 

umeščen v širšo strategijo in vizijo za 

prihodnost Evrope; meni tudi, da mora 

večletni finančni okvir predstavljati prenos 

političnih prednostnih nalog EU v zvezi s 

projekti in politikami v proračunska 

sredstva;  

3. razpravo o naslednjem večletnem 

finančnem okviru pozdravlja kot 

priložnost, da se s pomočjo enega najbolj 

konkretnih instrumentov Unije – njenega 

proračuna – pripravi teren za močnejšo in 

bolj trajnostno Evropo; meni, da bi moral 

biti naslednji večletni finančni okvir 

umeščen v širšo strategijo in vizijo za 

prihodnost Evrope; meni tudi, da mora 

večletni finančni okvir predstavljati prenos 

političnih prednostnih nalog EU v zvezi s 

projekti in politikami v proračunska 

sredstva; zato poziva, naj se zagotovijo 

zadostna sredstva za trajnostni razvoj, 

socialni napredek in boljše življenje 

državljanov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Predlog spremembe  23 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. poleg tega poudarja, da mora EU 

spoštovati svoje mednarodne zaveze in da 

bi morala prenehati s subvencioniranjem 

odhodkov, ki so škodljivi za okolje; poziva 

Komisijo, naj v naslednjem večletnem 

finančnem okviru konča z vsemi odhodki 

iz proračuna EU, ki so neposredno 

povezani z jedrsko energijo, fosilnimi 

gorivi, asfaltom in obrambo;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Predlog spremembe  24 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. zato poziva, naj se še naprej 

podpirajo obstoječe politike, zlasti 

dolgoletne politike EU, navedene v 

pogodbah, in sicer skupna kmetijska in 

ribiška politika ter kohezijska politika, saj 

državljanom EU prinašajo oprijemljive 

koristi evropskega projekta; zavrača vse 

poskuse, da bi se te politike ponovno 

nacionalizirale, saj to ne bi niti zmanjšalo 

finančne obremenitve davkoplačevalcev in 

potrošnikov niti zagotovilo boljših 

rezultatov, temveč bi oviralo rast, 

solidarnost in delovanje enotnega trga in 

hkrati dodatno poglobilo neenakosti in 

povečalo razlike med regijami in 

gospodarskimi sektorji; namerava državam 

EU-27 za te politike v naslednjem 

programskem obdobju zagotoviti enako 

raven financiranja, hkrati pa še bolj 

povečati njihovo učinkovitost in 

poenostaviti postopke, ki so povezani z 

njimi;  

8. zato poziva, naj se še naprej 

podpirajo obstoječe politike, zlasti 

dolgoletne politike EU, navedene v 

pogodbah, in sicer skupna kmetijska in 

ribiška politika ter kohezijska politika, saj 

državljanom EU prinašajo oprijemljive 

koristi evropskega projekta; zavrača vse 

poskuse, da bi se te politike ponovno 

nacionalizirale, saj to ne bi niti zmanjšalo 

finančne obremenitve davkoplačevalcev in 

potrošnikov niti zagotovilo boljših 

rezultatov, temveč bi oviralo rast, 

solidarnost in delovanje enotnega trga in 

hkrati dodatno poglobilo neenakosti in 

povečalo razlike med regijami in 

gospodarskimi sektorji; namerava državam 

EU-27 za te politike v naslednjem 

programskem obdobju zagotoviti enako 

raven financiranja, hkrati pa poskušati 

doseči vsebinsko in temeljito reformo teh 

politik, da bodo lahko dosegle rezultate, ki 

so potrebni za izzive, s katerimi se 

soočamo, ter še bolj povečati njihovo 

učinkovitost in poenostaviti postopke, ki so 

povezani z njimi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Predlog spremembe  25 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 – alinea 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – evropskim državljanom zagotavlja 

skupno notranjo varnost ter združuje 

raziskave in zmogljivosti na področju 

obrambe, hkrati pa poudarja, da ukrepi na 

teh področjih ne bi smeli biti sprejeti na 

račun razvojne politike EU; 

– evropskim državljanom zagotavlja 

skupno notranjo varnost, hkrati pa 

poudarja, da ukrepi na tem področju ne bi 

smeli biti sprejeti na račun razvojne 

politike EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Predlog spremembe  26 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75.  verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost, trajnost 

in zaposlovanje v vseh regijah EU; v zvezi 

s tem poudarja pomen raziskav in inovacij 

pri ustvarjanju trajnostnega gospodarstva, 

ki bo vodilno v svetu in bo temeljilo na 

znanju, ter obžaluje, da je v sedanjem 

večletnem finančnem okviru zaradi 

pomanjkanja ustreznega financiranja le 

majhen delež projektov visoke kakovosti 

na tem področju pridobil financiranje EU; 

75.  verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki spodbujajo trajnostni razvoj 

in dostojna delovna mesta, izkazujejo 

jasno evropsko dodano vrednost, 

spodbujajo gospodarsko rast, 

konkurenčnost, trajnost in zaposlovanje ter 

podpirajo solidarnost v vseh regijah EU; v 

zvezi s tem poudarja pomen raziskav in 

inovacij pri ustvarjanju trajnostnega 

gospodarstva, ki bo vodilno v svetu in bo 

temeljilo na znanju, ter obžaluje, da je v 

sedanjem večletnem finančnem okviru 

zaradi pomanjkanja ustreznega financiranja 

le majhen delež projektov visoke kakovosti 

na tem področju pridobil financiranje EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Predlog spremembe  27 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. meni, da je bistvenega pomena 

zagotoviti trajnostno in cenovno dostopno 

oskrbo z energijo v Evropi; zato poziva, 

naj se še naprej podpirajo naložbe, ki bodo 

zagotovile diverzifikacijo virov energije in 

poti oskrbe z energijo, izboljšale 

zanesljivost oskrbe z energijo in energetsko 

neodvisnost ter povečale energetsko 

učinkovitost in uporabo obnovljivih virov 

energije, tudi z energetskim programom 

instrumenta za povezovanje Evrope; 

poudarja zlasti pomen zagotavljanja 

celovite podpore, še posebej za regije, ki so 

intenzivno vezane na ogljik, energetski 

prehod, prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo, posodabljanje proizvodnje 

električne energije, izboljšanje čezmejnih 

medsebojnih povezav in uvajanje pametnih 

omrežij, tehnologije zajemanja, 

shranjevanja in uporabe ogljika ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 

da bi bilo treba ustrezno podpreti 

preoblikovanje energetskega sektorja glede 

na podnebne cilje, zlasti v regijah in 

državah, ki so odvisne od premoga, da bi 

učinkovito prispevali k strateškemu 

prehodu na gospodarstvo z nizkimi 

emisijami; poziva k vzpostavitvi celovitega 

sklada za podporo pravičnega prehoda, 

zlasti z razvojem in uporabo obnovljivih 

86. meni, da je bistvenega pomena 

zagotoviti trajnostno in cenovno dostopno 

oskrbo z energijo v Evropi; zato poziva, 

naj se še naprej podpirajo naložbe, ki bodo 

zagotovile diverzifikacijo virov energije in 

poti oskrbe z energijo, izboljšale 

zanesljivost oskrbe z energijo in energetsko 

neodvisnost ter povečale energetsko 

učinkovitost in uporabo obnovljivih virov 

energije, tudi z energetskim programom 

instrumenta za povezovanje Evrope; 

poudarja zlasti pomen zagotavljanja 

celovite podpore, še posebej za regije, ki so 

intenzivno vezane na ogljik, energetski 

prehod, prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo brez jedrske energije, 

posodabljanje proizvodnje električne 

energije, izboljšanje čezmejnih 

medsebojnih povezav, uvajanje pametnih 

omrežij in tehnologij uporabe ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 

da bi bilo treba ustrezno podpreti 

preoblikovanje energetskega sektorja glede 

na podnebne cilje, zlasti v regijah in 

državah, ki so odvisne od premoga, da bi 

učinkovito prispevali k strateškemu 

prehodu na gospodarstvo z nizkimi 

emisijami; poziva k vzpostavitvi celovitega 

sklada za podporo pravičnega prehoda, 

zlasti z razvojem in uporabo obnovljivih 
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virov, rešitvami za energijsko učinkovitost, 

shranjevanjem energije, rešitvami in 

infrastrukturo elektromobilnosti, 

modernizacijo proizvodnje električne 

energije in električnih omrežij, naprednimi 

tehnologijami za proizvodnjo električne 

energije, vključno z zajemanjem in 

shranjevanjem ogljikovega dioksida, 

zajemanjem in uporabo ogljikovega 

dioksida ter uplinjanjem premoga, 

modernizacijo daljinskega ogrevanja, 

vključno s soproizvodnjo z visokim 

izkoristkom, zgodnjim prilagajanjem na 

bodoče okoljske standarde in 

prestrukturiranjem energetsko intenzivnih 

sektorjev, pa tudi obravnavanjem 

družbenega, ekonomskega in okoljskega 

učinka; 

virov, rešitvami za energijsko učinkovitost, 

shranjevanjem energije, rešitvami in 

infrastrukturo elektromobilnosti, 

modernizacijo proizvodnje električne 

energije in električnih omrežij, naprednimi 

tehnologijami za proizvodnjo električne 

energije, modernizacijo daljinskega 

ogrevanja, vključno s soproizvodnjo z 

visokim izkoristkom, zgodnjim 

prilagajanjem na bodoče okoljske 

standarde in prestrukturiranjem energetsko 

intenzivnih sektorjev, pa tudi 

obravnavanjem družbenega, ekonomskega 

in okoljskega učinka; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Predlog spremembe  28 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 87 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

87. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo), 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus) in prihodnje vladne satelitske 

komunikacije (GOVSATCOM), za 

konkurenčnost, varnost in politično moč 

EU v prihodnosti; poudarja, da je treba 

finančna sredstva za te velike projekte 

zagotoviti v proračunu EU, vendar jih 

hkrati namensko vezati, da bi tako 

zajamčili, da morebitne prekoračitve 

stroškov ne bi ogrozile teh sredstev in 

uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 

kot je bilo v nekaterih posameznih 

primerih ponazorjeno že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

87. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so evropska 

geostacionarna navigacijska storitev 

(EGNOS), globalni satelitski navigacijski 

sistem (Galileo), program za spremljanje 

Zemlje (Copernicus) in prihodnje vladne 

satelitske komunikacije (GOVSATCOM), 

za konkurenčnost, varnost in politično moč 

EU v prihodnosti; poudarja, da je treba 

finančna sredstva za te velike projekte 

zagotoviti v proračunu EU, vendar jih 

hkrati namensko vezati, da bi tako 

zajamčili, da morebitne prekoračitve 

stroškov ne bi ogrozile teh sredstev in 

uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 

kot je bilo v nekaterih posameznih 

primerih ponazorjeno že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Predlog spremembe  29 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. poudarja pomen ohranjanja, 

varovanja in izboljšanja kakovosti okolja 

ter boja proti podnebnim spremembam, 

propadanju ekosistemov in izgubljanju 

biotske raznovrstnosti ter vodilno vlogo 

EU v teh prizadevanjih; meni, da je 

stabilno in primerno financiranje 

bistvenega pomena za uresničitev 

mednarodnih zavez EU, kot je na primer 

Pariški sporazum; spominja, da bi moral 

naslednji večletni finančni okvir Uniji 

pomagati pri izpolnjevanju teh ciljev in 

prispevati k prehodu v nizkoogljično 

gospodarstvo do leta 2050; poudarja, da 

EU ne bi smela financirati projektov in 

naložb, ki bi lahko škodovali uresničevanju 

teh ciljev; poziva, naj bo prihodnja poraba 

EU dosledno osredotočena na podnebje; v 

zvezi s tem poziva k ustreznemu 

financiranju, nadaljevanju in razširitvi 

zadevnih programov, kot je denimo LIFE+, 

ter k oblikovanju namenskih sredstev za 

biotsko raznovrstnost in upravljanje 

omrežja Natura 2000; 

88. poudarja pomen ohranjanja, 

varovanja in izboljšanja kakovosti okolja 

ter boja proti podnebnim spremembam, 

propadanju ekosistemov in izgubljanju 

biotske raznovrstnosti ter vodilno vlogo 

EU v teh prizadevanjih; meni, da je 

stabilno in primerno financiranje 

bistvenega pomena za uresničitev 

mednarodnih zavez EU, kot je na primer 

Pariški sporazum; spominja, da bi moral 

naslednji večletni finančni okvir Uniji 

pomagati pri izpolnjevanju teh ciljev in 

prispevati k prehodu v nizkoogljično 

gospodarstvo brez jedrske energije do 

leta 2050; poudarja, da EU ne bi smela 

financirati projektov in naložb, ki bi lahko 

škodovali uresničevanju teh ciljev; poziva, 

naj bo prihodnja poraba EU dosledno 

osredotočena na podnebje; v zvezi s tem 

poziva k ustreznemu financiranju, 

nadaljevanju in razširitvi zadevnih 

programov, kot je denimo LIFE+, ter k 

oblikovanju namenskih sredstev za biotsko 

raznovrstnost in upravljanje omrežja 

Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Predlog spremembe  30 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. poudarja pomen ohranjanja, 

varovanja in izboljšanja kakovosti okolja 

ter boja proti podnebnim spremembam, 

propadanju ekosistemov in izgubljanju 

biotske raznovrstnosti ter vodilno vlogo 

EU v teh prizadevanjih; meni, da je 

stabilno in primerno financiranje 

bistvenega pomena za uresničitev 

mednarodnih zavez EU, kot je na primer 

Pariški sporazum; spominja, da bi moral 

naslednji večletni finančni okvir Uniji 

pomagati pri izpolnjevanju teh ciljev in 

prispevati k prehodu v nizkoogljično 

gospodarstvo do leta 2050; poudarja, da 

EU ne bi smela financirati projektov in 

naložb, ki bi lahko škodovali uresničevanju 

teh ciljev; poziva, naj bo prihodnja poraba 

EU dosledno osredotočena na podnebje; v 

zvezi s tem poziva k ustreznemu 

financiranju, nadaljevanju in razširitvi 

zadevnih programov, kot je denimo 

LIFE+, ter k oblikovanju namenskih 

sredstev za biotsko raznovrstnost in 

upravljanje omrežja Natura 2000; 

88. poudarja pomen ohranjanja, 

varovanja in izboljšanja kakovosti okolja 

ter boja proti podnebnim spremembam, 

propadanju ekosistemov in izgubljanju 

biotske raznovrstnosti ter vodilno vlogo 

EU v teh prizadevanjih; meni, da je 

stabilno in primerno financiranje 

bistvenega pomena za uresničitev 

mednarodnih zavez EU, kot je na primer 

Pariški sporazum; spominja, da bi moral 

naslednji večletni finančni okvir Uniji 

pomagati pri izpolnjevanju teh ciljev in 

prispevati k prehodu v nizkoogljično 

gospodarstvo do leta 2050; poudarja, da 

EU ne bi smela financirati projektov in 

naložb, ki bi lahko škodovali uresničevanju 

teh ciljev; poziva, naj bo prihodnja poraba 

EU dosledno osredotočena na podnebje; v 

zvezi s tem poziva, da se zadevni 

programi, kot je denimo LIFE+, ustrezno 

financirajo in da se njihovi finančni viri 

vsaj podvojijo ter da se oblikujejo 

namenska sredstva za biotsko 

raznovrstnost in upravljanje omrežja 

Natura 2000; 

Or. en 

 

 


