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Predlog spremembe 1
Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je seznanjen s posebnim poročilom 
Evropskega računskega sodišča 
št. 32/2018 (Nujni skrbniški sklad 
Evropske unije za Afriko: prilagodljiv, 
vendar premalo osredotočen); poziva 
Komisijo, naj nemudoma obravnava 
preostala priporočila; poudarja, da je 
treba zagotoviti, da bodo projekti, ki se 
financirajo iz tega sklada, dopolnjevali 
ukrepe v okviru drugih instrumentov EU 
in ukrepe, ki jih financirajo države 
članice ali drugi donatorji; ugotavlja, da 
so prispevki držav članic in drugih 
donatorjev nizki, to pa vzbuja dvom o 
smiselnosti uporabe sklada;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. spominja na posebno poročilo 
Evropskega računskega sodišča 
št. 35/2018 (Preglednost sredstev EU, ki 
jih izvršujejo nevladne organizacije: 
potrebna so večja prizadevanja), v 
katerem je bilo ugotovljeno, da nevladne 
organizacije pogosto izvršujejo sredstva 
Unije na nepregleden način, zlasti kadar 
organi OZN za izvrševanje sredstev 
sklenejo pogodbo s podizvajalci; poziva 
Komisijo, naj izboljša svoje sisteme za 

2. civilni družbi po vsem svetu izreka 
veliko priznanje za spodbujanje 
spoštovanja človekovih pravic in njihovo 
zagovarjanje, zlasti v času, ko civilna 
družba deluje v vse bolj omejenem 
prostoru in ko se dvomi o univerzalnosti 
človekovih pravic; poudarja, kako 
pomembno je, da EU v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru poveča 
podporo organizacijam civilne družbe; 
čeprav se strinja, da sta načeli 
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sledenje uporabe sredstev, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije, ter v skladu s 
priporočili Računskega sodišča zagotavlja 
in preverja pravilno uporabo pravil in 
postopkov;

preglednosti in odgovornosti v zvezi s 
porabo javnih sredstev za namene civilne 
družbe pomembni, z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da se za nekaterimi vztrajnimi 
pozivi v tej smeri dejansko skriva bolj 
škodljiv program, katerega cilj je ravno 
utišanje civilne družbe in kritičnih glasov, 
in sicer z vzbujanjem nezaupanja in 
ustvarjanjem preveč birokracije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Robert Biedroń

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. spominja na posebno poročilo 
Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 
(Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije: potrebna so večja 
prizadevanja), v katerem je bilo 
ugotovljeno, da nevladne organizacije 
pogosto izvršujejo sredstva Unije na 
nepregleden način, zlasti kadar organi 
OZN za izvrševanje sredstev sklenejo 
pogodbo s podizvajalci; poziva Komisijo, 
naj izboljša svoje sisteme za sledenje 
uporabe sredstev, ki jih izvršujejo nevladne 
organizacije, ter v skladu s priporočili 
Računskega sodišča zagotavlja in preverja 
pravilno uporabo pravil in postopkov;

2. je seznanjen s posebnim poročilom 
Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 
(Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije: potrebna so večja 
prizadevanja); poudarja, da je Evropsko 
računsko sodišče ugotovilo, da je bil na 
področju zunanjega delovanja izbor 
projektov nevladnih organizacij, ki ga je 
opravila Komisija, na splošno pregleden 
in da je Komisija na splošno poročala o 
humanitarni in razvojni pomoči v skladu z 
mednarodnimi standardi preglednosti; 
ugotavlja pa, da nevladne organizacije 
pogosto izvršujejo sredstva Unije na 
nepregleden način, zlasti kadar organi 
OZN za izvrševanje sredstev sklenejo 
pogodbo s podizvajalci; poleg tega 
ugotavlja, da sedanji regulativni okvir 
nevladnim organizacijam v primerjavi z 
drugimi upravičenci ne nalaga dodatnih 
zahtev glede preglednosti; poziva 
Komisijo, naj še naprej izboljšuje svoje 
sisteme za sledenje uporabe sredstev, ki jih 
izvršujejo nevladne organizacije, ter v 
skladu s priporočili Računskega sodišča 
zagotavlja in preverja pravilno uporabo 
pravil in postopkov, da bi omogočila tudi 
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oceno o prijavljenih stroških vseh 
akterjev, ki izvršujejo sredstva; v zvezi s 
tem pozdravlja, da je začelo marca 2019 
delovati javno spletišče EU Aid Explorer, 
ki vsebuje vse objavljene podatke o 
zunanji pomoči institucij in držav članic 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. spominja na posebno poročilo 
Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 
(Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije: potrebna so večja 
prizadevanja), v katerem je ugotovljeno, da 
nevladne organizacije pogosto izvršujejo 
sredstva Unije na nepregleden način, 
zlasti pri podizvajanju skladov s strani 
organov OZN; poziva Komisijo, naj 
izboljša svoje sisteme za sledenje uporabe 
sredstev, ki jih izvršujejo nevladne 
organizacije, ter v skladu s priporočili 
Računskega sodišča zagotovi in preveri 
pravilno uporabo pravil in postopkov;

2. spominja na posebno poročilo 
Evropskega računskega sodišča št. 35/2018 
(Preglednost sredstev EU, ki jih izvršujejo 
nevladne organizacije: potrebna so večja 
prizadevanja), v katerem je ugotovljeno, da 
Komisija v zvezi s sredstvi EU, ki jih 
izvršujejo nevladne organizacije, ni bila 
dovolj pregledna, zlasti ne v zvezi s 
podizvajanjem skladov s strani organov 
OZN; poziva Komisijo, naj izboljša svoje 
sisteme za sledenje uporabe sredstev, ki jih 
izvršujejo nevladne organizacije, v zvezi z 
različnimi storitvami naj uporabi 
usklajeno razlago veljavnih pravil 
finančne uredbe ter v skladu s priporočili 
Računskega sodišča zagotovi in preveri 
pravilno uporabo pravil in postopkov; 

Or. it

Predlog spremembe 5
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Robert Biedroń

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. se zavzema, da bi skušali odpraviti 
pomanjkljivosti v zvezi s posrednim 
upravljanjem sredstev EU v nekaterih 
državah upravičenkah instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA); z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v zvezi 
s sredstvi instrumenta za predpristopno 
pomoč za Turčijo komajda upoštevale 
temeljne vrednote, vključno s svobodo 
tiska in nepristranskostjo sodstva, 
Komisija pa je le poredko uporabljala 
pogojevanje, s katerim bi lahko podprla 
reforme na prednostnih področjih 
demokracije in pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 6
Lars Patrick Berg

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja začetek izvajanja prvih 
ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru v 
letu 2018; poudarja, da bi morali ti ukrepi 
potekati v okviru splošnega procesa 
reforme varnostnega sektorja; spodbuja, 
naj kratkoročnim stabilizacijskim 
ukrepom pogosteje sledijo dolgoročnejši 
ukrepi, ki se financirajo iz instrumenta za 
prispevanje k stabilnosti in miru oziroma 
drugih instrumentov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Özlem Demirel
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja začetek izvajanja prvih 
ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru v letu 2018; poudarja, 
da bi morali ti ukrepi potekati v okviru 
splošnega procesa reforme varnostnega 
sektorja; spodbuja, naj kratkoročnim 
stabilizacijskim ukrepom pogosteje sledijo 
dolgoročnejši ukrepi, ki se financirajo iz 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru oziroma drugih instrumentov;

3. zavrača začetek izvajanja prvih 
ukrepov za krepitev zmogljivosti v okviru 
spremenjenega instrumenta za prispevanje 
k stabilnosti in miru v letu 2018; opozarja, 
da se je področje uporabe instrumenta 
spremenilo, tako da zdaj vključuje tudi 
vojaško financiranje, in da je s tem 
ogrožen njegov civilni značaj, kršita pa se 
tudi člen 41 (2) PEU ter glavni cilj členov 
209 in 208 PDEU, in da bi se moral 
instrument, ki se financira iz razvojne 
pomoči EU, osredotočati le na civilne 
ukrepe in temeljne vzroke nestabilnosti in 
konfliktov; zato bi se moral instrument 
usmeriti v izkoreninjenje revščine, 
neširjenje orožja in razoroževanje, 
demobilizacijo in ponovno vključevanje, 
preprečevanje konfliktov, mediacijo in 
mirno reševanje sporov.

Or. en

Predlog spremembe 8
Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA II) ugotavlja, 
da so upravne zmogljivosti držav 
pristopnic še naprej pomanjkljive in da je 
bila zato zmogljivost črpanja sredstev v 
okviru posrednega upravljanja omejena; 
poudarja, da napredek na občutljivih 
področjih, kot sta pravna država in civilna 
družba, ni odvisen le od financiranja iz 
instrumenta za predpristopno pomoč, 
temveč – kar je pomembneje – od politične 
volje oblasti, kot je poudarilo tudi 



PE644.929v01-00 8/14 AM\1194788XM.docx

XM

Evropsko računsko sodišče v posebnem 
poročilu iz leta 2018 o financiranju v 
okviru tega instrumenta; meni, da je zdaj 
bolj kot kdaj koli prej pomembno, da 
Komisija s pogojevanjem podpre reforme 
na prednostnih področjih, kot sta pravna 
država in upravljanje v Turčiji;

Or. en

Predlog spremembe 9
Lars Patrick Berg

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
Nato; meni, da morajo biti konkurenčna 
tehnološka in industrijska baza evropske 
obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Özlem Demirel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
Nato; meni, da morajo biti konkurenčna 
tehnološka in industrijska baza evropske 
obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.

4. je seznanjen, da je Računsko 
sodišče opravilo analitični pregled 
evropske obrambe in podalo priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi dosledno izvajanje člena 41(2) 
PEU; zato poziva, naj se vsa obrambna 
prizadevanja Unije za izvajanje dejavnosti 
v okviru SVOP (PESCO, evropski program 
za razvoj obrambne industrije, ERS, 
usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) prenehajo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja 
pogodb zagotovi skladnost vseh 
obrambnih prizadevanj Unije za izvajanje 
dejavnosti Unije v okviru SVOP (PESCO, 
evropski program za razvoj obrambne 
industrije, ERS, usklajeni letni pregled na 
področju obrambe itd.) ter zagotovi 
sinergije z zvezo Nato; meni, da morajo 
biti konkurenčna tehnološka in 
industrijska baza evropske obrambe, 
krepitev vojaških zmogljivosti držav članic 
in oblikovanje evropske obrambne unije 
ključni cilji Unije v naslednjem večletnem 
finančnem okviru.

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva k bolj neodvisnim in javno 
dostopnim ocenam civilnih, vojaških 
varnostnih in vojaških ukrepov EU, zlasti 
misij EU za vojaško usposabljanje, 
krepitve zmogljivosti vojaških akterjev v 
tretjih državah (krepitev zmogljivosti v 
podporo varnosti in razvoju prek 
instrumenta za prispevanje k varnosti in 
miru) ter ukrepov za upravljanje meja in 
migracij;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja analitični pregled 
Računskega sodišča o evropski obrambi in 
podpira njegova priporočila; poziva 
Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
Nato; meni, da morajo biti konkurenčna 
tehnološka in industrijska baza evropske 
obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.

4. je seznanjen z analitičnim 
pregledom Računskega sodišča o evropski 
obrambi; se zavezuje, da bo zagotovil 
skladnost vseh obrambnih prizadevanj 
Unije za izvajanje dejavnosti Unije v 
okviru SVOP (PESCO, evropski program 
za razvoj obrambne industrije, ERS, 
usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter poskrbel za 
interoperabilnost z zvezo Nato; meni, da 
morajo biti konkurenčna tehnološka in 
industrijska baza evropske obrambe, 
krepitev vojaških zmogljivosti držav članic 
in oblikovanje evropske obrambne unije 
ključni cilji Unije v naslednjem večletnem 
finančnem okviru.

Or. fr

Predlog spremembe 13
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja analitični pregled 
Računskega sodišča o evropski obrambi in 
podpira njegova priporočila; poziva 
Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 

4. pozdravlja analitični pregled 
Računskega sodišča o evropski obrambi in 
podpira njegova priporočila; poziva 
Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
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Nato; meni, da morajo biti konkurenčna 
tehnološka in industrijska baza evropske 
obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.

Nato; meni, da so konkurenčna tehnološka 
in industrijska baza evropske obrambe, 
boljše usklajevanje vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije med pomembnimi cilji 
Unije v naslednjem večletnem finančnem 
okviru.

Or. it

Predlog spremembe 14
Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Robert Biedroń

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
Nato; meni, da morajo biti konkurenčna 
tehnološka in industrijska baza evropske 
obrambe, krepitev vojaških zmogljivosti 
držav članic in oblikovanje evropske 
obrambne unije ključni cilji Unije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru.

4. pozdravlja, da je Računsko sodišče 
opravilo analitični pregled evropske 
obrambe in podpira njegova priporočila; 
poziva Komisijo, naj kot varuhinja pogodb 
zagotovi skladnost vseh obrambnih 
prizadevanj Unije za izvajanje dejavnosti 
Unije v okviru SVOP (PESCO, evropski 
program za razvoj obrambne industrije, 
ERS, usklajeni letni pregled na področju 
obrambe itd.) ter zagotovi sinergije z zvezo 
Nato, kjer je to potrebno; meni, da morajo 
biti konkurenčna tehnološka in industrijska 
baza evropske obrambe, krepitev vojaških 
zmogljivosti držav članic in oblikovanje 
evropske obrambne unije med ključnimi 
cilji Unije v naslednjem večletnem 
finančnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 15
Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)



PE644.929v01-00 12/14 AM\1194788XM.docx

XM

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj oceni 
zakonitost tega, da je bila v sklepih Sveta 
o ustanovitvi Evropske obrambne agencije 
(EDA) in PESCO Evropskemu 
parlamentu odvzeta proračunska 
funkcija; opozarja, da ustrezna člena 
45(2) in 46(2) PEU določata, da se 
odločitve sprejemajo s kvalificirano 
večino brez pravice do veta; opozarja, da 
je mogoče v okviru člena 42 PEU 
Evropskemu parlamentu proračunsko 
funkcijo odvzeti le v zvezi z upravnimi 
odhodki, za to pa je potrebna soglasna 
odločitev Sveta; poudarja, da Svet takšne 
odločitve ni nikoli sprejel;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. vztraja, da je treba pozorno 
spremljati uporabo sredstev instrumenta 
za begunce v Turčiji, da bodo zares 
namenjena projektom za begunce in ne 
bodo uporabljena za druge namene; 
poziva Komisijo, naj proračunskemu 
organu redno poroča o skladnosti 
financiranih dejavnosti z ustrezno pravno 
podlago;

Or. en

Predlog spremembe 17
Urmas Paet

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je zaskrbljen, ker so projekti, ki jih 
financira EU, premalo prepoznavni, ter 
poudarja, da je treba prepoznavnost 
finančnih instrumentov EU povečati in 
poskrbeti, da se bodo bolj dopolnjevali;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je zaskrbljen, da lahko vzporedna 
uporaba drugih finančnih mehanizmov, 
kot so skrbniški skladi, in proračuna EU 
za izvajanje politik EU močno ogrozi 
odgovornost in preglednost; pričakuje, da 
se bo z začetkom veljavnosti novega 
instrumenta za zunanje financiranje, tj. 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje, uporaba 
skrbniških skladov postopoma ukinila;

Or. en

Predlog spremembe 19
Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. obžaluje, da upravni in 
proračunski/finančni postopki v zvezi s 
civilnimi misijami SVOP niso prožni; 
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ponovno izraža mnenje, da bi morala 
Komisija za ukrepe kriznega upravljanja v 
okviru SVOP uvesti posebna pravila za 
javna naročila, da bi olajšala hitro in 
prožno izvajanje misij;

Or. en


