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8.11.2018 A8-0358/23 

Predlog spremembe  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju skupne zaveze EU, 

da bo v časovnem roku agende po 

letu 2015 dosegla cilj, da se 0,7 % bruto 

nacionalnega dohodka (BND) nameni 

uradni razvojni pomoči, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Predlog spremembe  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ga. ker vključevanje vidika enakosti 

spolov „v vse svoje dejavnosti“, tudi 

oblikovanje proračuna, ostaja pravna 

obveznost Unije, ki izhaja neposredno iz 

člena 8 PDEU;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Predlog spremembe  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poleg tega nasprotuje vsakršnemu 

zmanjšanju sredstev za dolgoletne politike 

EU, opredeljene v ustanovnih pogodbah, 

kot so kohezijska, skupna kmetijska in 

skupna ribiška politika; še posebej 

nasprotuje korenitemu zmanjšanju 

sredstev, ki bo neugodno vplivalo na samo 

naravo in cilje teh politik, na primer 

predlaganemu zmanjšanju sredstev za 

Kohezijski sklad in Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja; v zvezi s tem 

nasprotuje tudi predlogu, da bi se sredstva 

za Evropski socialni sklad plus zmanjšala, 

čeprav je bilo področje njegove uporabe 

razširjeno in so bili vanj vključeni štirje 

obstoječi socialni programi, med drugim 

pobuda za zaposlovanje mladih;   

4. poleg tega nasprotuje vsakršnemu 

zmanjšanju sredstev za dolgoletne politike 

EU, opredeljene v ustanovnih pogodbah, 

kot so kohezijska, skupna kmetijska in 

skupna ribiška politika, ob tem pa 

poudarja, da je nujno potrebna njihova 

reforma, da se bo povečal njihov 

prispevek k socialnim in trajnostnim 

ciljem Unije; še posebej nasprotuje 

korenitemu zmanjšanju sredstev, ki bo 

neugodno vplivalo na samo naravo in cilje 

teh politik, na primer predlaganemu 

zmanjšanju sredstev za Kohezijski sklad in 

Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja; v zvezi s tem nasprotuje tudi 

predlogu, da bi se sredstva za Evropski 

socialni sklad plus zmanjšala, čeprav je 

bilo področje njegove uporabe razširjeno in 

so bili vanj vključeni štirje obstoječi 

socialni programi, med drugim pobuda za 

zaposlovanje mladih; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Predlog spremembe  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. nadalje poudarja, kako pomembna 

so horizontalna načela, ki bi morala biti 

temelj večletnega finančnega okvira in 

vseh povezanih politik EU; v zvezi s tem 

ponovno potrjuje svoje stališče, da mora 

EU izpolniti zavezo, da bo vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, in obžaluje, da v predlogih za 

večletni finančni okvir ni jasne in 

prepoznavne zaveze v tem smislu; zato 

zahteva vključitev ciljev trajnostnega 

razvoja OZN v vse politike in pobude 

Unije v naslednjem večletnem finančnem 

okviru; poudarja tudi, da morajo biti vsi 

programi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru v skladu z listino o 

temeljnih pravicah; poudarja, da je 

pomembno doseči rezultate pri evropskem 

stebru socialnih pravic, odpravi 

diskriminacije, tudi zoper osebe LGBTI, in 

uvedi posebnega resorja za manjšine, med 

drugim Rome, saj je vse to pomembno za 

uresničevanje zavez EU glede vključujoče 

Evrope; poudarja, da bi moral prispevek 

EU za podnebne cilje, če želi izpolniti 

svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma, v 

večletnem finančnem okviru 2021–2027 

doseči vsaj 25 % vseh odhodkov, takoj, ko 

bo mogoče, oziroma najpozneje do 

leta 2027 pa 30 %;  

5. nadalje poudarja, kako pomembna 

so horizontalna načela, ki bi morala biti 

temelj večletnega finančnega okvira in 

vseh povezanih politik EU; v zvezi s tem 

ponovno potrjuje svoje stališče, da mora 

EU izpolniti zavezo, da bo vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, in obžaluje, da v predlogih za 

večletni finančni okvir ni jasne in 

prepoznavne zaveze v tem smislu; zato 

zahteva vključitev ciljev trajnostnega 

razvoja OZN v vse politike in pobude 

Unije v naslednjem večletnem finančnem 

okviru; poudarja tudi, da morajo biti vsi 

programi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru v skladu z listino o 

temeljnih pravicah; poudarja, da je 

pomembno doseči rezultate pri evropskem 

stebru socialnih pravic, odpravi 

diskriminacije, tudi zoper osebe LGBTI, in 

uvedi posebnega resorja za manjšine, med 

drugim Rome, saj je vse to pomembno za 

uresničevanje zavez EU glede vključujoče 

Evrope; poudarja, da bi moral prispevek 

EU za podnebne cilje, če želi izpolniti 

svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma, v 

večletnem finančnem okviru 2021–2027 

doseči vsaj 30 % vseh odhodkov, takoj, ko 

bo mogoče, oziroma najpozneje do 

leta 2027 pa 40 %, in vztraja, da je treba iz 
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večletnega finančnega okvira 2021–2027 

izključiti vso posredno in neposredno 

podporo za fosilna goriva ter z njimi 

povezano infrastrukturo in tehnologijo, 

tako v EU kot v tujini; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Predlog spremembe  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. poleg tega poudarja, da mora EU 

spoštovati svoje mednarodne zaveze in da 

bi morala opustiti subvencioniranje 

odhodkov, ki so škodljivi za okolje; poziva 

Komisijo, naj iz naslednjega večletnega 

finančnega okvira izloči vse odhodke iz 

proračuna EU, ki so neposredno povezani 

z jedrsko energijo, fosilnimi gorivi, 

asfaltom in obrambo;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Predlog spremembe  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5b. opozarja, da EU ni izpolnila 

mednarodnih zavez, da bo uradno 

razvojno pomoč povečala na 0,7 % BND, 

pri čemer naj bi 20 % tega zneska 

namenila človekovemu razvoju in 

socialnemu vključevanju, da bo do 

leta 2030 najmanj razvitim državam 

namenila 0,2 % BND ter da bo zagotovila 

nova in dodatna sredstva za podnebne 

ukrepe v državah v razvoju; zatrjuje, da 

mora biti ta zaveza ustrezno upoštevana v 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2021–2027;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Predlog spremembe  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. zato pričakuje, da bo večletni 

finančni okvir uvrščen na vrh politične 

agende Sveta, in obžaluje, da do zdaj ni 

bilo opaziti večjega napredka; meni, da bi 

morala biti redna srečanja zaporednih 

predsedstev Sveta in pogajalskih ekip 

Parlamenta pogostejša in da bi morala 

utreti pot uradnim pogajanjem; pričakuje, 

da bo dober dogovor dosežen še pred 

volitvami v Evropski parlament leta 2019, 

da zaradi poznega sprejetja finančnega 

okvira ne bi prišlo do resnih zastojev pri 

začetku izvajanja novih programov, kot se 

je to zgodilo v preteklosti; poudarja, da bo 

ta časovni razpored novoizvoljenemu 

Evropskemu parlamentu omogočil, da 

prilagodi večletni finančni okvir 2021–

2027 v sklopu obvezne vmesne revizije;  

10. zato pričakuje, da bo večletni 

finančni okvir uvrščen na vrh politične 

agende Sveta, in obžaluje, da do zdaj ni 

bilo opaziti večjega napredka; meni, da bi 

morala biti redna srečanja zaporednih 

predsedstev Sveta in pogajalskih ekip 

Parlamenta pogostejša in da bi morala 

utreti pot uradnim pogajanjem; je 

pripravljen čim prej začeti vsestranska 

pogajanja s Svetom, da ne bi prišlo do 

resnih zastojev pri začetku izvajanja novih 

programov; meni pa, da bi bilo iz 

demokratičnih razlogov bolje, da bi 

uredbo o večletnem finančnem okviru 

sprejeli po evropskih volitvah; je prav tako 

prepričan, da bi moral nove programe EU 

za obdobje 2021–2027 uradno sprejeti 

novoizvoljeni parlament; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Predlog spremembe  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. namerava zagotoviti zadostno raven 

financiranja na podlagi predloga Komisije 

za razdelka Migracije in upravljanje meja 

(razdelek 4) ter Varnost in obramba 

(razdelek 5), vključno z odzivanjem na 

krize; ponovno potrjuje svoje dolgoletno 

stališče, da bi morale biti dodatne politične 

prednostne naloge povezane z dodatnimi 

finančnimi sredstvi, da ne bi bili ogroženi 

obstoječi politike in programi ter njihovo 

financiranje v sklopu novega večletnega 

finančnega okvira;  

18. namerava zagotoviti zadostno raven 

financiranja na podlagi predloga Komisije 

za razdelka Migracije in upravljanje meja 

(razdelek 4); ponovno potrjuje svoje 

dolgoletno stališče, da bi morale biti 

dodatne politične prednostne naloge 

povezane z dodatnimi finančnimi sredstvi, 

da ne bi bili ogroženi obstoječi politike in 

programi ter njihovo financiranje v sklopu 

novega večletnega finančnega okvira; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Predlog spremembe  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. odločno podpira ukrepe, kot sta 

združevanje in skupna raba, ter 

regulativne mehanizme, ki pomagajo pri 

premagovanju številnih strukturnih 

problemov v obrambnem sektorju, ki 

ovirajo sodelovanje med državami 

članicami in preprečujejo krepitev 

vojaških zmogljivosti za operacije skupne 

varnostne in obrambne politike; meni, da 

bi se morala Komisija namesto na 

uporabo proračunskih sredstev EU za 

obrambo osredotočiti na pomoč državam 

članicam, da bodo lahko občutno 

povečale učinkovitost tega sektorja, 

katerega poraba že znaša približno 

200 milijard EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Predlog spremembe  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18b. močno obžaluje, da so sredstva, ki 

so na voljo za civilno preprečevanje 

konfliktov in vzpostavljanje miru v 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2020–2027, občutno manjša kot v 

sedanjem finančnem obdobju; poziva Svet 

in Komisijo, naj ponovno preučita svoje 

stališče in naložbe v civilno preprečevanje 

konfliktov potrojita;  

Or. en 

 

 


