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8.3.2018 A8-0048/40 

Predlog spremembe  40 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 povečanje proračuna Unije ne 

sme prispevati k skupnemu bremenu 

javne porabe v EU, zato bi ga bilo treba v 

prvi vrsti doseči s prenosom pristojnosti in 

ukrepov, ki so jih do zdaj izvajale države 

članice, na EU s sprostitvijo ustreznih 

sredstev; ker bi to moralo prinesti večjo 

učinkovitost in evropsko dodano vrednost;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Predlog spremembe  41 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. meni, da bi bilo treba stopnjo 

financiranja sedanjih politik EU in 

prihodnjih programov porabe v 

naslednjem programskem obdobju 

določiti na podlagi poglobljene kritične 

ocene uspešnosti in učinkovitosti 

veljavnih finančnih programov in 

instrumentov ter ocene njihove dodane 

vrednosti, ki bi ju v okviru celovitega 

pregleda javne porabe opravila Komisija, 

kakor je že večkrat zahtevalo Računsko 

sodišče; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Predlog spremembe  42 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 ustrezno 

raven financiranja, hkrati pa še bolj 

povečati njihovo učinkovitost in 

poenostaviti postopke, ki so povezani z 

njimi; 

Or. en 



 

AM\1147971SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/43 

Predlog spremembe  43 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. poziva Unijo, naj poveča 

proračunsko prožnost, da bi izboljšala 

odzivanje na nenadne krize in 

nepredvidene dogodke, zato meni, da bi 

bilo treba vsako leto odločati in glasovati 

o drugih odhodkih, razen odhodkov za 

politike in programe, ki zahtevajo 

predvidljivost in večletni finančni okvir, 

na primer skupni kmetijska in ribiška 

politika ter kohezijska politika, pa tudi 

programi za raziskave in inovacije, 

infrastrukturo in transport, digitalni in 

energetski sektor, obrambo, 

usposabljanje, zaposlovanje in mobilnost 

mladih študentov in vajencev, 

konkurenčnost podjetij ter mala in 

srednja podjetja;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Predlog spremembe  44 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da mora trajanje 

večletnega finančnega okvira postopno 

preiti na obdobje trajanja 5 + 5 let z 

obvezno vmesno revizijo; poziva Komisijo, 

naj pripravi jasen predlog, v katerem bodo 

določene metode za praktično izvajanje 

finančnega okvira v trajanju 5 + 5 let; je 

prepričan, da samo eno petletno obdobje 

zaradi resnih ovir, ki bi jih povzročilo pri 

načrtovanju in izvajanju zahtev več politik 

EU, za trajanje večletnega finančnega 

okvira ne pride v poštev; 

22. poudarja, da mora trajanje 

večletnega finančnega okvira postopno 

preiti na obdobje trajanja 5 + 5 let z 

obvezno vmesno revizijo; poziva Komisijo, 

naj pripravi jasen predlog, v katerem bodo 

določene metode za praktično izvajanje 

finančnega okvira v trajanju 5 + 5 let;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Predlog spremembe  45 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. zato meni, da so potrebne 

izboljšave sedanje predstavitve razdelkov, 

a nasprotuje vsaki neupravičeni koreniti 

spremembi; predlaga torej naslednjo 

strukturo za večletni finančni okvir za 

obdobje po letu 2020:  

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Predlog spremembe  46 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 

86. meni, da je bistvenega pomena 

zagotoviti čisto, stabilno in konkurenčno 

oskrbo z energijo v Evropi; zato poziva, 

naj se še naprej podpirajo trajnostne 

naložbe, ki bodo spodbujale rabo 

obnovljivih virov energije, izboljšale 

energetsko učinkovitost, ki je glavno 

gorivo gospodarstva, izboljšale 

zanesljivost oskrbe z energijo in 

neodvisnost od uvoza virov energije ter 

podpirale nove in inovativne energetske 

ter industrijske tehnologije, ki so v skladu 

z dolgoročnimi podnebnimi zavezami 

Unije;  
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razvojem in uporabo obnovljivih 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Predlog spremembe  47 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. meni, da je izjemno pomembno, da 

se financiranje kohezijske politike za 

obdobje po letu 2020 za EU-27 ohrani vsaj 

na ravni proračuna v obdobju 2014–2020 

v stalnih cenah; poudarja, da bi moral 

BDP ostati eno od meril za dodeljevanje 

sredstev kohezijske politike, a meni, da bi 

ga bilo treba dopolniti z nizom socialnih, 

okoljskih in demografskih kazalcev, saj bi 

se tako bolje upoštevale nove vrste 

neenakosti med regijami EU in znotraj njih 

v vseh državah članicah; poleg tega 

podpira, da se tudi v novem programskem 

obdobju še naprej izvajajo elementi, ki so 

kohezijsko politiko v sedanjem večletnem 

finančnem okviru posodobili in jo bolj 

usmerili v rezultate, tj. tematska 

osredotočenost, predhodne pogojenosti, 

okvir uspešnosti ter povezava z 

gospodarskim upravljanjem;  

90. meni, da bi bilo treba na podlagi 

analize potreb in ob upoštevanju ocene 

izvajanja politike zagotoviti ustrezna 

sredstva kohezijski politiki EU 27 za 

obdobje po letu 2020; poudarja, da bi 

moral BDP ostati eno od meril za 

dodeljevanje sredstev kohezijske politike, a 

meni, da bi ga bilo treba dopolniti z nizom 

socialnih, okoljskih in demografskih 

kazalcev, saj bi se tako bolje upoštevale 

nove vrste neenakosti med regijami EU in 

znotraj njih v vseh državah članicah; poleg 

tega podpira, da se tudi v novem 

programskem obdobju še naprej izvajajo 

elementi, ki so kohezijsko politiko v 

sedanjem večletnem finančnem okviru 

posodobili in jo bolj usmerili v rezultate, tj. 

tematska osredotočenost, predhodne 

pogojenosti, okvir uspešnosti ter povezava 

z gospodarskim upravljanjem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Predlog spremembe  48 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 občutno okrepijo 

pobude za spodbujanje zaposlovanja 

mladih, pa tudi za celovito izvajanje 

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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Predlog spremembe  49 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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 98 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

98. poziva Komisijo, naj uresniči 

projekt za podelitev vozovnice Interrail za 

Evropo ob 18. rojstnem dnevu in za 

naslednji večletni finančni okvir predlaga 

poseben program z zadostnimi letnimi 

odobritvami, da bi ugodili vsem prošnjam 

za brezplačno železniško vozovnico za 

mlade Evropejce, ki v določenem letu 

dopolnijo 18 let; poudarja, da bi tovrsten 

projekt postal ključen dejavnik za krepitev 

evropske zavesti in identitete, zlasti ob 

upoštevanju groženj, kot sta populizem in 

širjenje napačnih informacij; ponovno 

poudarja, da je za uresničitev cilja 

tovrstnega programa potreben predlog 

Komisije glede ustrezne pravne podlage;  

98. poziva Komisijo, naj uresniči 

projekt za podelitev vozovnice Interrail za 

Evropo in za naslednji večletni finančni 

okvir predlaga poseben program z 

zadostnimi letnimi odobritvami, da bi 

ugodili vsem prošnjam za železniško 

vozovnico za mlade Evropejce različnih 

starosti, ki bi bil socialno in geografsko 

vključujoč ter vselej vezan na 

izobraževalne cilje, prav tako pa bi 

temeljil na multimodalnem in 

razogljičenem prometu in od 

upravičencev zahteval finančni prispevek 

v dokaz zavezanosti projektu; poudarja, da 

bi tovrsten projekt postal ključen dejavnik 

za krepitev evropske zavesti in identitete, 

zlasti ob upoštevanju groženj, kot sta 

populizem in širjenje napačnih informacij; 

ponovno poudarja, da je za uresničitev cilja 

tovrstnega programa potreben predlog 

Komisije glede ustrezne pravne podlage, in 

opozarja, da program ne bi smel 

spodkopavati proračuna drugih uspešnih 

programov EU, ki se izvajajo; 

Or. en 

 

 

 


