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8.3.2018 A8-0048/50 

Predlog spremembe  50 

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 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. poudarja, da je potrebna 

trajnostna kmetijska politika, in potrjuje, 

da je posodobljena skupna kmetijska 

politika bistvena za uresničitev ciljev, 

določenih v pogodbah; poudarja, da je 

treba zagotoviti, da bodo z izdatki za 

skupno kmetijsko politiko zastavljeni cilji 

uresničeni učinkovito; v zvezi s tem 

poudarja, da je potrebna večja skladnost 

področij politik, da se izboljša trajnostno 

upravljanje naravnih virov in temu 

namenjenih instrumentov skupne 

kmetijske politike; poudarja, da so obnova, 

modernizacija in razširitev infrastrukture 

za raziskave in razvoj ter podpora za 

ustrezno nadaljnje izobraževanje ključni 

elementi pri pospeševanju inovacij in 

prehoda k bolj trajnostnim in podnebju 

prijaznim kmetijskim praksam, ki bodo 

zagotovile varnost hrane in zanesljivo 

oskrbo z njo; pozdravlja strateški pristop 

Komisije, predstavljen v sporočilu z 

naslovom „Prihodnost hrane in 

kmetovanja“, za zagotavljanje večje 

prožnosti državam članicam, da bodo 

lahko poiskale ustrezna sredstva za 

usmeritev svojih kmetijskih sektorjev k 

izpolnjevanju skupnih okoljskih ciljev na 

najučinkovitejši način; poudarja tudi, da 

je treba okrepiti povezavo med skupno 

kmetijsko politiko in zagotavljanjem javnih 



 

AM\1147972SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

dobrin, ki imajo dejansko dodano 

vrednost; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Predlog spremembe  51 

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 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 

102. poudarja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko 

poenostaviti in osredotočiti na uspešnost, 

pri tem pa dati prednost ciljno 

usmerjenemu pristopu ter zagotoviti 

sledenje in spremljanje, s tem pa podpreti 

zanesljivost proračuna; poudarja, da 

prihodnja skupna kmetijska politika 

zahteva dodelitev zadostnih finančnih 

sredstev v primerih, ko je podpora 

kmetijskemu sektorju povezana z 

doseganjem rezultatov in javnimi 

dobrinami, pri tem pa je treba upoštevati 

ranljivost nekaterih območij in dejstvo, da 

je treba nadaljevati z ukrepi, ki ohranjajo 

proizvodnjo v sektorjih, ki so bistveni za ta 

območja; poudarja, da je treba zagotoviti 

kmetijsko proizvodnjo v vseh delih EU, 

tudi na območjih z naravnimi omejitvami; 

opozarja, da je treba reformirati rezervo za 

krize v kmetijstvu ter vzpostaviti nove 

instrumente in mehanizme, ki bodo lahko 

blažili nihanja cen; poziva Komisijo, naj 

vzpostavi potrebni finančni in pravni okvir 

za verigo oskrbe s hrano, da bi zajezila 

nepoštene trgovinske prakse; 



 

AM\1147972SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

konvergence 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Predlog spremembe  52 

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 103 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

103. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja, 

morskega okolja in modrega gospodarstva 

ter njihov prispevek k trajnostni 

prehranski neodvisnosti EU z vidika 

zagotavljanja trajnosti evropskega 

ribogojstva in ribištva ter blaženja vplivov 

na okolje; poudarja, da je skupna ribiška 

politika v izključni pristojnosti EU; v zvezi 

s tem poudarja, da je treba za izvajanje te 

politike ohraniti poseben, konkreten, 

samostojen in dostopen sklad za ribištvo; 

poziva k ponovni uvedbi programa 

posebnih možnosti za najbolj oddaljene 

regije zaradi njihove oddaljenosti in 

otoške lege na področju ribištva, saj ima 

ta program velik pomen za najbolj 

oddaljene regije EU; poziva, naj se raven 

finančnih odobritev za ribiški sektor v 

sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se finančne odobritve 

za pomorske zadeve povečajo, če nastopijo 

nove potrebe; svari pred morebitnimi 

negativnimi posledicami, ki jih utegne 

imeti za ta sektor „trdi“ izstop Združenega 

kraljestva iz EU; ugotavlja, da bi drugi 

finančni instrumenti, ki bi dopolnjevali 

nepovratno pomoč, lahko nudili dopolnilne 

možnosti financiranja; 

103. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja, 

morskega okolja in modrega gospodarstva; 

poudarja, da je ohranjanje morskih 

bioloških virov v sklopu skupne ribiške 

politike v izključni pristojnosti EU; 

poudarja, da je Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo glavno finančno 

orodje v podporo skupni ribiški politiki; 

opozarja, da je ta sklad mehanizem za 

sofinanciranje, in v zvezi s tem poudarja, 
da je treba za uresničitev ciljev skupne 

ribiške politike, zlasti za spodbujanje 

konkurenčnega, okoljsko trajnostnega, 

gospodarsko uspešnega in družbeno 

odgovornega sektorja ribištva in 

ribogojstva, ohraniti poseben, pregleden in 

dostopen sklad za ribištvo; svari pred 

morebitnimi negativnimi posledicami, ki 

jih utegne imeti za ta sektor „trdi“ izstop 

Združenega kraljestva iz EU, in ugotavlja, 

da bi drugi finančni instrumenti proračuna 

EU lahko nudili dopolnilne možnosti 

financiranja na področju ribištva in 

pomorstva; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Predlog spremembe  53 

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 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, 

učinkovitost, doslednost in prožnost, ter 

spoštujejo cilji politik, na katerih temeljijo; 

poudarja, da teh ciljev ne bo mogoče 

uresničiti brez upravljavske strukture, ki 

omogoča politični nadzor, je strateško 

usmerjena, vključujoča in odgovorna ter 

dopušča strog in pregleden demokratični 

nadzor s strani Evropskega parlamenta; 

poziva Komisijo in Evropsko službo za 

zunanje delovanje, naj predlagata načrt 

reforme instrumentov, ki bo predvidela 

takšno upravljavsko strukturo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Predlog spremembe  54 

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 109 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  109a. ceni zavezanost EU temam, kot so 

človekove pravice, demokracija, podpora 

civilni družbi in humanitarni pomoči, pa 

tudi različnim kratko- in dolgoročnim 

ciljem ter posebni politični in strateški 

vrednosti obstoječih instrumentov; 

poudarja, da reforma ne bi smela 

spodkopati političnih ciljev posameznih 

instrumentov; razume obstoječe pomisleke 

glede teh instrumentov, saj so zelo 

specifični, kar zadeva cilje in izvajanje, 

zato poziva, da se ohranijo neodvisni 

instrumenti za predpristopno pomoč, 

soseščino, razvoj, humanitarno pomoč ter 

demokracijo in človekove pravice zaradi 

svojih posebnosti in finančnih značilnosti; 

ugotavlja, da bi morala takšna struktura v 

proračun vključiti 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 A8-0048/55 

Predlog spremembe  55 

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 127 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  127a. meni, da bi moral v primeru, da bo 

dogovor o novem večletnem finančnem 

okviru dosežen pred evropskimi volitvami, 

sektorsko zakonodajo o novi generaciji 

programov EU, o katerih se je pogajal 

sedanji sklic Parlamenta, sprejeti 

novoizvoljeni Parlament; 

Or. en 



 

AM\1147972SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/56 

Predlog spremembe  56 

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 127 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  127b. meni, da bi novoizvoljeni 

Parlament lahko šest mesecev po 

evropskih volitvah z absolutno večino 

poslancev zahteval, da Komisija predlaga 

revizijo sektorske zakonodaje o novih 

programih EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru, ki jo je sprejel prejšnji 

zakonodajni sklic; 

Or. en 

 

 

 


