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8.3.2018 A8-0048/31 

Predlog spremembe  31 

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 89 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

89. poudarja, da bi morala kohezijska 

politika po letu 2020 ostati glavna 

naložbena politika Evropske unije, ki bi 

pokrivala vse regije EU in omogočala 

spoprijemanje z družbeno-ekonomskimi 

izzivi ob hkratnem usmerjanju večine 

sredstev v najbolj ranljive regije; meni, da 

bi morala biti ta politika – onkraj cilja 

zmanjšanja razlik med ravnmi razvoja in 

krepitve konvergence, kot je določen v 

pogodbi – osredotočena na uresničevanje 

širših političnih ciljev EU, in zato predlaga, 

da se trije skladi kohezijske politike 

(Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in 

Kohezijski sklad) v naslednjem večletnem 

finančnem okviru osredotočijo predvsem 

na zagotavljanje podpore za rast in 

konkurenčnost, raziskave in inovacije, 

digitalizacijo, industrijski prehod, mala in 

srednja podjetja, promet, blaženje 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, 

okoljsko trajnost in pravičen energetski 

prehod, zaposlovanje, socialno 

vključevanje, enakost spolov, 

zmanjševanje revščine in demografske 

izzive; poudarja, da so ti trije skladi 

sestavni del kohezijske politike EU in 

lahko skupaj delujejo le v enotnem okviru 

te politike; poleg tega poziva, naj se v tej 

politiki okrepi teritorialno sodelovanje, ki 

89. poudarja, da bi morala kohezijska 

politika po letu 2020 ostati glavna 

naložbena politika Evropske unije, ki bi 

pokrivala vse regije in mestna območja v 

EU z visokimi ravnmi revščine in socialne 

izključenosti ter bi omogočala 

spoprijemanje z družbeno-ekonomskimi 

izzivi ob hkratnem usmerjanju večine 

sredstev v najbolj ranljive regije; meni, da 

bi morala biti ta politika – onkraj cilja 

zmanjšanja razlik med ravnmi razvoja in 

krepitve konvergence, kot je določen v 

pogodbi – osredotočena na uresničevanje 

širših političnih ciljev EU, in zato predlaga, 

da se trije skladi kohezijske politike 

(Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in 

Kohezijski sklad) v naslednjem večletnem 

finančnem okviru osredotočijo predvsem 

na zagotavljanje podpore za rast in 

konkurenčnost, raziskave in inovacije, 

digitalizacijo, industrijski prehod, mala in 

srednja podjetja, promet, blaženje 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, 

okoljsko trajnost in pravičen energetski 

prehod, zaposlovanje, socialno 

vključevanje, enakost spolov, 

zmanjševanje revščine in demografske 

izzive; poudarja, da so ti trije skladi 

sestavni del kohezijske politike EU in 

lahko skupaj delujejo le v enotnem okviru 
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bo vključevalo čezmejno komponento, ter 

vzpostavijo mestna razsežnost in posebne 

določbe za podeželska, gorska, otoška in 

oddaljena območja; 

te politike; poleg tega poziva, naj se v tej 

politiki okrepi teritorialno sodelovanje, ki 

bo vključevalo čezmejno in mednarodno 

komponento ter bo obvezno za vse države 

članice in usmerjeno v spodbujanje 

vzajemnega učenja in izmenjavo dobre 

prakse, ter naj se vzpostavijo mestna 

razsežnost in posebne določbe za 

podeželska, gorska, otoška in oddaljena 

območja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Predlog spremembe  32 

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 93 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

93. poudarja, da bi moral zlasti 

Evropski socialni sklad razširiti svojo 

podporo razvoju socialnega dialoga, in 

sicer z izboljšanjem izgradnje zmogljivosti 

socialnih partnerjev, vključno na evropski 

sektorski in medsektorski ravni, in da bi 

morala ta zaveza postati obvezna za države 

članice v vseh regijah EU; 

93. poudarja, da bi moral zlasti 

Evropski socialni sklad razširiti svojo 

podporo razvoju socialnega dialoga, in 

sicer z izboljšanjem izgradnje zmogljivosti 

socialnih partnerjev, vključno na evropski 

sektorski in medsektorski ravni, in da bi 

morala ta zaveza postati obvezna za države 

članice v vseh regijah EU; opozarja, da je 

treba za učinkovito uresničevanje ciljev 

Evropskega socialnega sklada glede boja 

proti revščini in socialni izključenosti ter 

spodbujanja vključujočega izobraževanja 

in zaposlovanja okrepiti institucionalne 

zmogljivosti organov upravljanja in 

gradnjo zmogljivosti vseh ustreznih 

deležnikov, ki izvajajo politike na 

področjih izobraževanja, vseživljenjskega 

učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter 

socialno politiko; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Predlog spremembe  33 

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 94 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

94. poudarja zlasti, da se je treba 

nenehno boriti proti brezposelnosti in 

izključenosti mladih, še posebej mladih, ki 

se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, in sicer v okviru celostnega 

pristopa do mladinskih politik na ravni EU; 

zato poziva, naj se podvojijo sredstva za 

pobudo za zaposlovanje mladih, pa tudi za 

celovito izvajanj jamstva EU za mlade, ter 

obenem zagotovita hitra in poenostavljena 

uporaba sredstev ter stalno in stabilno 

financiranje v naslednjem programskem 

obdobju; poudarja, da je treba izboljšati 

ureditev, da bi mladim iz socialno-

ekonomsko prikrajšanih okolij zagotovili 

nediskriminatorno udeležbo v programu; 

meni, da ostaja ena od prednostnih nalog 

EU vlaganje v spodbujanje izobraževanja 

in usposabljanja, zlasti razvoja digitalne 

pismenosti; vztraja, da ta program ne bi 

smel nadomestiti izdatkov, ki so se prej 

financirali iz proračunov držav članic; 

94. poudarja zlasti, da se je treba 

nenehno boriti proti brezposelnosti in 

izključenosti mladih, še posebej mladih, ki 

se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, in sicer v okviru celostnega 

pristopa do mladinskih politik na ravni EU; 

zato poziva, naj se podvojijo sredstva za 

pobudo za zaposlovanje mladih, pa tudi za 

celovito izvajanj jamstva EU za mlade, ter 

obenem zagotovita hitra in poenostavljena 

uporaba sredstev ter stalno in stabilno 

financiranje v naslednjem programskem 

obdobju; poudarja, da je treba izboljšati 

ureditev, da bi mladim iz socialno-

ekonomsko prikrajšanih okolij zagotovili 

nediskriminatorno udeležbo v programu; 

meni, da ostaja ena od prednostnih nalog 

EU vlaganje v spodbujanje izobraževanja 

in usposabljanja, zlasti v razvoj digitalne 

pismenosti ter spodbujanje podjetništva in 

kakovostnega pripravništva mladih kot 

mehanizmov za spodbujanje ustvarjanja 

delovnih mest in neposrednega dostopa do 

zaposlovanja ob zagotavljanju zlasti 

dostojnih delovnih pogojev in socialne 

zaščite; vztraja, da ta program ne bi smel 

nadomestiti izdatkov, ki so se prej 

financirali iz proračunov držav članic; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Predlog spremembe  34 

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 100 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  100a. meni, da bi morali povečati 

financiranje za programe, ki prispevajo k 

nadaljnjemu razvoju področja 

spodbujanja in zaščite enakosti in pravic 

oseb, opredeljenih v Pogodbah, Listini EU 

o temeljnih pravicah in mednarodnih 

konvencijah o človekovih pravicah, kot so 

programi na področju pravic, enakosti in 

državljanstva; meni, da bi bilo treba 

sredstva za slednje povečati za petkrat in 

da bi moral program DAPHNE, katerega 

namen je prispevati k zaščiti otrok, mladih 

in žensk pred vsemi oblikami nasilja, imeti 

ločeno proračunsko vrstico in samostojen 

program, katerega sredstva bi morala biti 

desetkrat večja od sedanjih; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Predlog spremembe  35 

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 100 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  100b. nadalje poziva Komisijo, naj za 

izvajanje proračuna ob upoštevanju 

vidika enakosti spolov vzpostavi posebno 

in ločeno proračunsko vrstico z naslovom 

Spodbujanje enakosti med ženskami in 

moškimi ter vključevanje načela enakosti 

spolov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Predlog spremembe  36 

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 101 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

101. potrjuje, da je posodobljena skupna 

kmetijska politika bistvena za prehransko 

varnost in neodvisnost, ohranjanje 

podeželskega prebivalstva in zaposlitev, 

trajnostni razvoj, okoljsko, kmetijsko in 

gozdarsko trajnost ter za zagotavljanje 

zdravih, kakovostnih in cenovno dostopnih 

živilskih proizvodov za Evropejce; 

poudarja, da so se potrebe po hrani in 

zdravstvu povečale, tako kot potrebi po 

podpiranju prehoda evropskega kmetijstva 

na okolju prijaznejše prakse kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

poudarja, da je treba podpreti varnost 

prihodkov kmetov in okrepiti povezavo 

med skupno kmetijsko politiko in 

zagotavljanjem javnih dobrin; poudarja, da 

je skupna kmetijska politika ena od najbolj 

integriranih politik ter da se financira 

pretežno na ravni EU in torej nadomešča 

porabo na ravni držav; 

101. potrjuje, da je posodobljena skupna 

kmetijska politika bistvena za prehransko 

varnost in neodvisnost, ohranjanje 

podeželskega prebivalstva in zaposlitev, 

trajnostni razvoj, okoljsko, kmetijsko in 

gozdarsko trajnost ter za zagotavljanje 

zdravih, kakovostnih in cenovno dostopnih 

živilskih proizvodov za Evropejce; 

poudarja, da so se potrebe po hrani in 

zdravstvu povečale, tako kot potrebe po 

podpiranju prehoda evropskega kmetijstva 

na okolju prijaznejše prakse kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami 

ter prilagajanju nanje; poudarja, da je 

treba zagotoviti poštene in dobičkonosne 

cene ter podpreti varnost prihodkov 

kmetov in okrepiti povezavo med skupno 

kmetijsko politiko in zagotavljanjem javnih 

dobrin; zato poziva k celoviti in temeljiti 

reformi skupne kmetijske politike, ki bo 

kos novim izzivom in mednarodnim 

obveznostim EU, tudi tistim, ki so 

povezane s podnebjem, okoljem in cilji 

trajnostnega razvoja, ter bo omogočala 

prehod na trajnostno proizvodnjo hrane 

in oskrbo z njo; poudarja, da je skupna 

kmetijska politika ena od najbolj 

integriranih politik ter da se financira 

pretežno na ravni EU in torej nadomešča 

porabo na ravni držav; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Predlog spremembe  37 

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 102 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

102. poudarja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko ob 

stalnih cenah vsaj ohraniti na sedanji ravni 

za EU-27; poudarja, da bo zaradi novih 

izzivov, s katerimi se bo srečala prihodnja 

skupna kmetijska politika, potrebno 

premišljeno razporejanje finančnih 

sredstev, ki bo temeljilo na analizah 

sedanje politike in prihodnjih potreb; 

poudarja, da neposredna plačila ustvarjajo 

jasno dodano vrednost na ravni EU in 

krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 

članicami; v zvezi s tem nasprotuje 

vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

sofinanciranju s strani držav za neposredna 

plačila; poudarja, da je treba nadaljevati z 

ukrepi, ki ohranjajo proizvodnjo v 

sektorjih, ki so bistveni za ranljiva 

območja, reformirati rezervo za krize v 

kmetijstvu, povečati financiranje v skladu 

z odzivi na različne ciklične krize v 

občutljivih sektorjih, vzpostaviti nove 

instrumente, ki bodo lahko blažili nihanja 

cen, in povečati financiranje za programe 

posebnih možnosti za najbolj oddaljene 

regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške 

lege (programi POSEI); poziva Komisijo, 

naj nadaljuje s procesom konvergence 

102. poudarja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko ob 

stalnih cenah vsaj ohraniti na sedanji ravni 

za EU-27, da bi se financiral prehod na 

trajnostno proizvodnjo hrane; poudarja, da 

bo zaradi novih izzivov, s katerimi se bo 

srečala prihodnja skupna kmetijska 

politika, potrebno premišljeno razporejanje 

finančnih sredstev, ki bo temeljilo na 

analizah sedanje politike in prihodnjih 

potreb; poudarja, da dosledno pogojevana 

neposredna plačila ustvarjajo jasno dodano 

vrednost na ravni EU in krepijo enotni trg, 

saj preprečujejo izkrivljanje konkurence 

med državami članicami; v zvezi s tem 

nasprotuje vsakršni ponovni nacionalizaciji 

in sofinanciranju s strani držav za 

neposredna plačila; poudarja, da je treba 

nadaljevati z ukrepi, ki ohranjajo 

proizvodnjo v sektorjih, ki so bistveni za 

ranljiva območja, reformirati rezervo za 

krize v kmetijstvu, zagotoviti učinkovito 

odzivanje na različne ciklične krize v 

občutljivih sektorjih z razvojem 

dolgoročnih rešitev, tudi ukrepov na 

strani ponudbe, vzpostaviti nove 

instrumente, ki bodo ponudbo prilagajali 

povpraševanju in bodo lahko blažili 

nihanja cen, in povečati financiranje za 
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neposrednih plačil ter zagotovi potrebni 

finančni in pravni okvir za verigo oskrbe s 

hrano, da bi zajezila nepoštene trgovinske 

prakse; poudarja, da se podeželska 

območja v EU soočajo z resnimi težavami 

in zato potrebujejo posebno podporo; 

programe posebnih možnosti za najbolj 

oddaljene regije zaradi njihove 

oddaljenosti in otoške lege (programi 

POSEI); poziva Komisijo in države 

članice, naj nadaljujejo s procesom 

konvergence neposrednih plačil, tako da 

prerazporejanje dvignejo na pravično 

raven, ter zagotovijo potrebni finančni in 

pravni okvir za verigo oskrbe s hrano, da bi 

zajezile nepoštene trgovinske prakse; 

poudarja, da se podeželska območja v EU 

soočajo z resnimi težavami in zato 

potrebujejo posebno podporo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Predlog spremembe  38 

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 109 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

109. je pripravljen razmišljati o 

poenostavljeni in racionalnejši strukturi 

instrumentov za zunanje financiranje, če se 

s tem izboljšajo preglednost, odgovornost, 

učinkovitost, doslednost in prožnost, ter 

spoštujejo cilji politik, na katerih temeljijo; 

poziva, naj se zaradi njihovih specifičnih 

političnih in finančnih značilnosti ohranijo 

ločeni namenski instrumenti za 

predpristopno pomoč, sosedstvo, razvoj in 

humanitarno pomoč; ugotavlja, da bi 

morala takšna struktura v proračun 

vključevati Evropski razvojni sklad nad 

dogovorjenimi zgornjimi mejami, brez 

mirovne pomoči za Afriko, in pregledneje 

vključevati ustrezne skrbniške sklade in 

instrumente; 

109. je pripravljen razmišljati o 

poenostavljeni in racionalnejši strukturi 

instrumentov za zunanje financiranje, če se 

s tem izboljšajo preglednost, odgovornost, 

parlamentarni nadzor, učinkovitost, 

doslednost in prožnost, ter spoštujejo cilji 

politik, na katerih temeljijo; poziva, naj se 

zaradi njihovih specifičnih političnih in 

finančnih značilnosti ohranijo ločeni 

namenski instrumenti za predpristopno 

pomoč, sosedstvo, človekove pravice ter 

demokracijo, stabilnost in mir, pa tudi za 

razvoj in humanitarno pomoč; ugotavlja, 

da bi morala takšna struktura v proračun 

vključevati Evropski razvojni sklad nad 

dogovorjenimi zgornjimi mejami, brez 

mirovne pomoči za Afriko, in pregledneje 

vključevati ustrezne skrbniške sklade in 

instrumente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Predlog spremembe  39 

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 113 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir podpirati 

vzpostavitev evropske obrambne unije; se 

nadeja – vsled napovedim Komisije na 

tem področju – ustreznih zakonodajnih 

predlogov, ki bodo vključevali namenski 

program EU za raziskave na področju 

obrambe in program za razvoj industrije, 

ki ga bodo dopolnjevale naložbe držav 

članic v opremo v okviru evropskega 

sodelovanja; v zvezi s tem ponovno 

potrjuje svoje trdno prepričanje, da bi bilo 

treba dodatne politične prednostne naloge 

pospremiti z dodatnimi finančnimi 

sredstvi; opozarja, da bodo večje 

obrambno sodelovanje, združevanje 

raziskav in opreme ter odprava podvajanja 

povečali strateško avtonomijo in 

konkurenčnost evropske obrambne 

industrije ter privedli do občutnega 

povečanja učinkovitosti, ki se pogosto 

ocenjuje na približno 26 milijard EUR na 

leto; 

113. poziva podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko ter 

države članice, naj sprostijo celoten 

potencial Lizbonske pogodbe, kar zadeva 

skupno varnostno in obrambno politiko 

(SVOP); zavrača načrte, po katerih bi se 

prek proračuna EU povečali odhodki za 

obrambo v Evropi, in poziva države 

članice k obsežnemu združevanju 

nacionalnih virov in sodelovanju pri 

raziskavah na področju obrambe, razvoju, 

javnih naročilih, varnosti oskrbe, 

vzdrževanju in usposabljanju, in sicer 

prek instrumentov, kot je razširjeni 

mehanizem Athena; opozarja, da bodo 

večje obrambno sodelovanje, združevanje 

raziskav in opreme ter odprava podvajanja 

pripomogli k vzpostavitvi učinkovitega 

evropskega obrambnega trga in 

zagotavljanju zanesljive visokokakovostne 

opreme za evropske oborožene sile, ter 

bodo privedli do občutnega povečanja 

učinkovitosti, ki se pogosto ocenjuje na 

približno 26 milijard EUR na leto; 

Or. en 

 

 


